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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  12 / 08 / 2021 – 5ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1.BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO................................11 MINUTOS
2.BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO..........33 MINUTOS
3.BLOCO PARL. INDEPENDENTE..............................08 MINUTOS 
4.BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE............................08 MINUTOS
5.PSDB ..............................................................5 (CINCO) MINUTOS 
6.PARTIDO VERDE .........................................5 (CINCO) MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12.08.2021 – (QUINTA-FEIRA)

I – VETOS  PARCIAIS
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)

1. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 079/2019, REFEREN-
TE AO PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 002/2019, SU-
GERIDO PELA CCJC À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 293/2019 , 
QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO 
RAFAEL LEITOA.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16056

2. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 042/2019, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2019, DE AU-
TORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  QUE ALTERA DISPOSITI-
VOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13, DE 25 DE OUTUBRO DE 
1991 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO MARANHÃO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. 
- RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15162

3. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 126/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 016/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÓE SOBRE NORMAS 
E DIRETRIZES PARA A VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DE 
BARRAGENS DE QUALQUER NATUREZA E DE DEPÓSITOS DE 
RESÍDUOS TÓXICOS INDUSTRIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTEN-
ÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=17421

4. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 055/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 029/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE A EXIGÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE EQUIDADE SALARIAL ENTRE HOMENS E 
MULHERES PARA AS EMPRESAS QUE CONTRATAREM COM O 
PODER PÚBLICO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 
COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO 
VETO.  - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15468

5. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 046/2019 REFEREN-
TE AO PROJETO DE LEI Nº 044/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA, NO ESTADO DO 

MARANHÃO, AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 
A INFORMAREM PREVIAMENTE AOS CONSUMIDORES OS 
DADOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTARÃO OS SERVI-
ÇOS DEMANDADOS EM SUAS RESIDÊNCIAS OU SEDES, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. -  RELATOR DEPUTADO 
RICARDO RIOS. http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/ma-
teria/materia_mostrar_proc?cod_materia=15310

6. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 013/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 054/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ GENTIL, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE DA-
DOS NA CARTEIRA DE IDENTIDADE EMITIDA PELO ESTADO 
DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. 
-  RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=14122

7. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 065/2019, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 090/2018, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO CARLINHOS FLORÊNCIO, QUE OBRIGA OS ESTABELECI-
MENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO ESTADO DO MARANHÃO 
A INSERIR NAS PLACAS DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO O 
SÍMBOLO MUNDIAL DO AUTISMO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTEN-
ÇÃO DO VETO. – RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREI-
RA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15478

8. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 101/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 067/2016, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE OS 
LIVROS TÉCNICOS E DIDÁTICOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, 
MÉDIO E SUPERIOR DE ENSINO EM FORMATO DE TEXTO 
DIGITAL ACESSÍVEL PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER 
FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELA-
TOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16585

9. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 102/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 069/2016, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INCLUI NO CALEN-
DÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, A SEMANA DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO, A SER COMEMORADA ANUALMEN-
TE, DE 12 A 19 DE ABRIL. - COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. - RELATOR DEPUTADO 
CÉSAR PIRES.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16586

10. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 031/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 098/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI O COMITÊ INTERINS-
TITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E DEFESA DA 
ORDEM TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CIRA. - 
COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO 
VETO.  - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=14890

11. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 024/2021, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 103/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA REFINARIAS, DIS-
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TRIBUIDORAS E REVENDEDORAS DE GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO (GLP) PARA USO RESIDENCIAL A FORNE-
CEREM INFORMAÇÕES DE PREÇOS AO PROCON/MA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL 
DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. – RELATOR DEPUTA-
DO WENDELL LAGES.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=21278

12. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 009/2021 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 113/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES 
PARA A POLITICA ESTADUAL DE FORMAÇÃO E CAPACITA-
ÇÃO CONTINUADA DE MULHERES PARA O MERCADO DE 
TRABALHO NO ESTADO DO MARANHÃO. - COM PARECER 
FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELA-
TOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=20567

13. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 099/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 146/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO RILDO AMARAL, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SE-
MANA ESTADUAL DA SAÚDE DO PROFESSOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À 
MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16641

14. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 100/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 164/2019, DE AUTORIA DA DEPUTA-
DA DRª THAÍZA HORTEGAL, QUE ACRESCENTA DISPOSITI-
VOS À LEI Nº 9.985, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014, QUE DIS-
PÕE SOBRE O SISTEMA DE SEVIÇO PÚBLCO DE TRANSPORTE 
AQUAVIÁRIO INTERMUNIIPAL DE PASSAGEIROS, VEICULOS 
E CARGAS  DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MA-
NUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO WENDELL 
LAGES.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16584

15. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 047/2019, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 171/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE INSTITUI O ESTATUTO DA PES-
SOA PORTADORA DE DOENÇAS CRÔNICAS NO ESTADO DO 
MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MA-
NUTENÇÃO DO VETO. – RELATOR DEPUTADO WENDELL 
LAGES.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15311

16. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 082/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 188/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA RE-
TENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 
DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN, EM CONTRATOS FIR-
MADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO 
RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16105

17. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 064/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 196/2016, DE AUTORIA DO DEPUTA-

DO DR. LEONARDO SÁ, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES PARA 
A IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DA TERCEIRA IDADE “CASA 
DO IDOSO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER 
FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. - RELA-
TOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15477

18. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 049/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 217/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO FELIPE DOS PNEUS, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL DE 
COMBATE À POLUIÇÃO NAS PRAÇAS E LIMPEZA DAS PRAIAS 
E LAGOAS MARANHENSES”, E DÁ OUTRAS.PROVIDÊNCIAS - 
COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO 
VETO.  - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15367

19. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 041/2021, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 221/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE O ESTA-
BELECIMENTO DE PERÍMETRO DE PROTEÇÃO ESCOLAR 
NO ENTORNO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTA-
DUAL DE ENSINO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=21810

20. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 069/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 225/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO FERNANDO PESSOA, QUE DECLARA PATRIMÔNIO CUL-
TURAL IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O FESTEJO 
DO PADROEIRO SÃO RAIMUNDO NONATO, REALIZADO NO 
MUNICIPIO DE TUNTUM-MA. - COM PARECER FAVORÁVEL 
DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTA-
DO ZÉ INÁCIO.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15738

21. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 061/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 227/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO FÁBIO MACEDO, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES 
DA POLITICA DE ATENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E TRATA-
MENTO DO ALCOOLISMO ENTRE MULHERES E HOMENS, 
NO ÂMBITO  DO ESTADO DO MARANHÃO. - COM PARECER 
FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELA-
TOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15474

22. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 057/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 245/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZITO ROLIM, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA 
A PRESERVAÇÃO E A PUNIÇÃO DE ATOS DE VANDALISMO, 
PICHAÇÃO E DEPREDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 
PRIVADO, NO ÂMBITO  DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO 
RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15470

23. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 072/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 263/2019, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE ESTABELECE DIRETRIZES 
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PARA A IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA RURAL NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
- COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO 
DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=15769

24. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 083/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 318/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS 
À LEI Nº 10.813, DE 20 DE MARÇO DE 2018, QUE DISPÕE SO-
BRE AS DIRETRIZES ESTADUAIS DE ESTÍMULO, INCENTIVO 
E PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL DE STARTUPS, 
OS RENUMERA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARE-
CER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. - 
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16150

25. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 106/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 368/2019, DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SISTEMA 
UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL, 
FAMILIAR, ARTESANAL E DE PEQUENO PORTE – SUSAF/MA, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁ-
VEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16732

26. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 107/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 375/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DR. YGLÉSIO, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES ESTA-
DUAIS PARA AS AÇÕES INFORMATIVAS E PALIATIVAS SOBRE 
A FIBROMIALGIA”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. 
- RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16842

27. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 008/2021 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 381/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E 
OBJETIVOS PARA A POLITICA PÚBLICA DE REINSERÇÃO DA 
PESSOA IDOSA NO MERCADO DE TRABALHO. - COM PARE-
CER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - 
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=20478

28. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 013/2020 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 399/2019, DE AUTORIA DO TRIBU-
NAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE DISPÕE 
SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À 
MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=17953

29. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 120/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 407/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO FERNANDO PESSOA, QUE DISPÔE SOBRE A CRIAÇÃO 
DA SEMANA ESTADUAL MARIA DA PENHA NAS ESCOLAS 
ESTADUAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À 

MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=17336

30. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 127/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 412/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO CARLINHOS FLORÊNCIO, QUE INSTITUI A SEMANA ES-
TADUAL DE PREVENÇÃO ÀS QUEIMADURAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À 
MANUTENÇÃO DO VETO. - RELATOR DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=17422

31. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 097/2019 REFERENTE 
AO  PROJETO DE LEI Nº 435/2019, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI A CAMPANHA DIGA 
NÃO À IMPORTUNAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO. - COM 
PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO 
VETO.  - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16460

32. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 034/2021, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 651/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO Drº  YGLÉSIO, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES ESTA-
DUAIS PARA AS AÇÕES INFORMATIVAS E PALIATIVAS SO-
BRE A SÍNDROME DE RETT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
– COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO 
DO VETO. – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=21658

33. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 030/2021, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 332/2020, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RAFAEL LEITOA, QUE DISPÕE SOBRE O FUNCIO-
NAMENTO DE ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO E DEMAIS 
ESTABELECIMENTOS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, 
INICIAÇÃO E PRÁTICA ESPORTIVA, DE ENSINO DE ES-
PORTES E DE RECREAÇÃO ESPORTIVA. – COM PARECER 
FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. – RELA-
TOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=21481

34. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 040/2021, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 099/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI, EM TODO TER-
RITÓRIO MARANHENSE, O SELO “PET FRIENDLY” COMO 
FORMA DE CERTIFICAÇÃO OFICIAL AOS ESTABELECI-
MENTOS PRIVADOS OU PÚBLICOS QUE PROMOVAM O 
BEM-ESTAR ANIMAL. – COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. – RELATOR DEPUTADO 
RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=21809

35. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 039/2021, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 117/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, QUE DISPÕE SOBRE O PRAZO 
DE VALIDADE DE LAUDO MÉDICO-PERICIAL QUE ATESTA 
O TRANSTORNO DO ESPECTRO-AUTISTA (TEA), PARA OS 
FINS QUE ESPECIFICA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANU-
TENÇÃO DO VETO. – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEI-
TOA.
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http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-

ria_mostrar_proc?cod_materia=21808

II – VETOS INTEGRAIS  
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 RI)

36. VETO INTEGRAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 079/2018, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 006 /2015, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MAX BARROS, QUE INSTITUI A TAXA DE CONTROLE, 
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
TRANSPORTE, MANUSEIO, ARMAZENAMENTO DE RECUR-
SOS MINERARIOS E CADASTRO ESTADUAL DO CONTROLE, 
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
TRANSPORTE, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E APROVEITA-
MENTO DE RECURSOS MINERARIOS. E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.  - COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MA-
NUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=13455

37. VETO INTEGRAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 027/2018 AO PROJETO 
DE LEI Nº 143/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT 
CUTRIM, QUE REVOGA O INCISO II, E ALTERA O INCISO III 
DO ART. 48 DA LEI Nº 9.985, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014, QUE 
DISPÕE O SISTEMA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, VEÍCU-
LOS E CARGAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À 
MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=12491

38. VETO INTEGRAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 074/2018, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 179/2018, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA,  QUE INSTITUI A ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DE PASSAGEM NO TRANSPORTE INTERMU-
NICIPAL DE PASSAGEIROS PORTADORES DE MOLÉSTIA HE-
MORRÁGICA E HEMOFILIA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER 
FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELA-
TOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=13400

39. VETO INTEGRAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 123/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 136/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO CARLINHOS FLORÊNCIO, QUE DISPÕE SOBRE A REGU-
LAMENTAÇÃO DA CASSAÇÃO DA EFICÁCIA DA INSCRIÇÃO 
DE CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RE-
LATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRES-
TAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E 
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS, NAS HIPÓ-
TESES QUE ESPECIFICA - COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO. - RELATOR DEPUTADO 
RAFAEL LEITOA.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=17415

40. VETO INTEGRAL ENCAMINHADO PELA MEN-
SAGEM GOVERNAMENTAL Nº 103/2019, REFERENTE AO 
PROJETO DE LEI Nº 229/2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DANIELLA TEMA, QUE VISA ASSEGURAR AS DOULAS O DI-
REITO DE ACOMPANHAR AS PARTURIENTES, QUANDO POR 
ESTAS SOLICITADAS, DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO 

DE PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO, NAS MATERNIDADES, 
CASAS DE PARTO E ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES 
CONGÊNERES DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO 
MARANHÃO. - COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MA-
NUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=16642

41. VETO INTEGRAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 124/2019, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 494/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RILDO AMARAL,  QUE ALTERA E ACRESCENTA DIS-
POSITIVOS À LEI Nº 8.528, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2006, QUE 
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA FLORESTAL E DE PROTEÇÃO À 
BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO 
RAFAEL LEITOA.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=17417

42. VETO INTEGRAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 129/2019 REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI Nº 536/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO FERNANDO PESSOA, QUE IMPÕE A CRIAÇÃO DO DOSSIÊ 
MULHER MARANHENSE NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS - COM PARECER FAVORÁVEL DA 
CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR DEPUTADO 
RAFAEL LEITOA.

 http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=17426

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

43. REQUERIMENTO Nº 293/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS, 
À DRA. JOYCE SANTOS LAGES, PELA MERECIDÍSSIMA HOME-
NAGEM QUE LHE FOI PRESTADA PELA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE JUIZ DE FORA (UFJF/Ebserh)- MG, POR SUA ATUAÇÃO 
FRENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA, NA CONDUÇÃO DA CRISE 
SANITÁRIA QUE ENVOLVE A PANDEMIA DO CONVID-19.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
44. REQUERIMENTO Nº 299/2021, DE AUTORIA DA DE-

PUTADA ANA DO GÁS, SOLICITANDO QUE APÓS DELIBERA-
ÇÃO DA MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA SES-
SÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, POR MOTIVO 
DE FORÇA MAIOR.

45. REQUERIMENTO Nº 307/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADELMO SOARES, SOLICITANDO QUE APÓS DELI-
BERAÇÃO DA MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR 
AOS FAMILIARES PELO FALECIMENTO DO SENHOR ANTO-
NIO AMÉRICO MACHADO BACELAR, EX-PREFEITO DOS MU-
NICÍPIOS DE COELHO NETO E AFONSO CUNHA – MA.

46. REQUERIMENTO Nº 308/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS,  À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIÊN-
CIA PÚBLICA, EM DATA A SER DEFINIDA AINDA NESSE MÊS 
DE AGOSTO DE 2021, OBJETIVANDO ABORDAR O PROJETO 
DE LEI Nº 156/2021, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 12/08/2021 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 383/2021, DE AUTO-
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RIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CRIA O PROGRAMA ES-
TADUAL DE COMBATE AO CYBERBULLYING E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

2.PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 389/2021, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, INSTITUI, NO ÂMBI-
TO DO ESTADO DO MARANHÃO, O PROGRAMA BANCO DE 
RAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA ANIMAIS, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 41/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO, CONCEDE MEDALHA “MANUEL HECKMAN” A Prof.ª. 
IZAURA SILVA.

4.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 42/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VA-
LE”AO GRUPO INSTRUMENTAL PIXINGUINHA.

5.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 43/2021, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM, CONCE-
DE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO DEPUTADO 
FEDERAL LUCAS VERGILIO.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO
1.PROJETO DE LEI Nº 385 (MENSAGEM Nº 088/2021), DE 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE APROVA A DECLA-
RAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO PODER EXECUTIVO COM A 
ABSORÇÃO, À MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL, DO TRECHO 
DA RODOVIA MA-006, COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICÍ-
PIOS DE BALSAS E ALTO PARNAÍBA, PERTENCENTE A ESTA 
UNIDADE FEDERATIVA, COM EXTENSÃO DE 241,70 KM.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 384/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO SEVERIANO DA SILVA LIMA.

2.PROJETO DE LEI Nº 386/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO FÁBIO BRAGA, QUE INSTITUI O PLANO ESTADUAL DE 
GEORREFERENCIAMENTO DAS ÁREAS DESERTIFICADAS, 
DEVIDO A EROSÃO DO SOLO NO ESTADO DO MARANHÃO.

3.PROJETO DE LEI Nº 387/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO FÁBIO BRAGA, DISPÕE SOBRE O MONITORAMEN-
TO, CADASTRAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES, 
MATAS CILIARES E ENTORNO DOS RIOS QUE BANHAM O 
ESTADO DO MARANHÃO E SEUS AFLUENTES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

4.PROJETO DE LEI Nº 388/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ROBERTO COSTA, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 
11.076, DE 19 DE JULHO DE 2019.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 382/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO,  QUE ALTERA A LEI ORDINÁRIA ESTA-
DUAL Nº 10.790, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017.

2.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 38/2021, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE CONCEDE A 
MEDALHA NEGRO COSME AO SENHOR GERSON PINHEIRO, 
SECRETARIO DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL.

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 39/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE CONCEDE 
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO MATEMÁTICO,  
ENGENHEIRO MEC NICO E EMPRESÁRIO, JOÃO AFRO BAR-
ROS LEAL, NATURAL DO CEARÁ.

4.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 40/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, CONCEDE 
A MEDALHA DE HONRA E MÉRITO LEGISLATIVO JACKSON 
LAGO AO DR. HAROLFRAN ALVES DE MELO.

5.MOÇÃO Nº 57/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 

EXTENSA ADMIRAÇÃO AO CORONEL FLÁVIO ANTÔNIO SIL-
VA DE JESUS, POR ASSUMIR A CHEFIA DO PARQUE NACIO-
NAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES.

ORDINÁRIA 4ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 380/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO LUÍS HENRIQUE LULA, VEDA A RETENÇÃO DE DES-
CONTOS NO PAGAMENTO DE RECURSOS EMERGENCIAIS AO 
SETOR CULTURAL E A EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS COM ENTES FEDERATIVOS NOS EDITAIS DO SE-
TOR CULTURAL, ESPORTIVO, VOLTADOS PARA A AGRICUL-
TURA FAMILIAR, QUILOMBOLA E DE RÁDIOS COMUNITÁ-
RIAS NA FORMA DA LEI QUE MENCIONA.

Diretoria Geral de Mesa, 10 de agosto de 2021.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia onze de agosto dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

das.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto. 

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o senhor Secretário em exercício para fazer a leitura do 
texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, a Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do 
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 088/2021
São Luís, 10 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que aprova a 



  8       QUINTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2021                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 8
declaração de concordância do Poder Executivo com a absorção, à ma-
lha rodoviária federal, do trecho da Rodovia MA-006, compreendido 
entre os municípios de Balsas e Alto Parnaíba, pertencente a esta Uni-
dade Federativa, com extensão de 241,70 km. Tal trecho coincide com 
rodovia federal planejada, conforme Ofício n º 72818/2021/SRE-MA, 
da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes no Maranhão.

A Constituição Federal (art. 21, inciso XXI) estabelece a compe-
tência da União para estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema 
Nacional de Viação. Nesta perspectiva, a Lei Federal nº 12.379, de 6 
de janeiro de 2011, autorizou a União a incorporar, à malha rodoviária 
que estiver sob sua jurisdição, trechos de rodovias estaduais existentes, 
mediante anuência dos Estados a que pertençam. 

Nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto Federal nº 5.621, de 16 de 
dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973 (Plano Nacional de Viação), a incorporação de rodovias à Rede 
Rodoviária sob jurisdição federal depende, dentre outros requisitos, da 
existência de manifestação favorável do Estado envolvido.

Em complemento, a Portaria nº 69, de 25 de abril de 2006, do 
então Ministério dos Transportes, e a Instrução de Serviço nº 01, de 8 
de janeiro de 2015, da Diretoria Executivo do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes - DIREX/DNIT, não apenas reforçam 
a essencialidade da apresentação de documento formal pelo Chefe do 
Poder Executivo do Estado com jurisdição sobre a via no qual conste 
a concordância com a transferência como indicam que tal declaração 
deverá ser devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa (art. 5º, 
inciso VII, IN nº 01/2015- DIREX/DNIT).

Nessas circunstâncias, por meio do Projeto de Lei em apreço pre-
tende-se obter aprovação dessa Assembleia Legislativa quanto à De-
claração, que integra o Anexo Único desta proposta, na qual o Poder 
Executivo manifesta sua concordância com a absorção, pela União, do 
trecho da Rodovia MA-006, compreendido entre os municípios de Bal-
sas e Alto Parnaíba, pertencente a esta Unidade Federativa, com exten-
são de 241,70 km, passando a ser uma rodovia federal.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 385 / 2021

Aprova a declaração de concordân-
cia do Poder Executivo com a absorção, 
à malha rodoviária federal, do trecho da 
Rodovia MA-006, compreendido entre os 
municípios de Balsas e Alto Parnaíba, 
pertencente a esta Unidade Federativa, 
com extensão de 241,70 km.

Art. 1º Fica aprovada a declaração de concordância do Poder 
Executivo com a absorção, à malha rodoviária federal, do trecho da Ro-
dovia MA-006, compreendido entre os municípios de Balsas e Alto Par-
naíba, pertencente a esta Unidade Federativa, com extensão de 241,70 
km, na forma do Anexo Único desta Lei.

Parágrafo único. Com a implementação, por parte da União, do 
disposto no caput deste artigo o trecho indicado da MA-006 deixa de 
fazer parte do Plano Rodoviário do Estado do Maranhão para se tornar 
uma rodovia federal.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ANEXO ÚNICO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, o Se-
nhor FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, brasileiro, portador 
do RG nº 443332 - SSP/MA e inscrito no CPF sob nº 37715631353, 
casado, residente e domiciliado na Avenida Dom Pedro II, s/n, Palácio 
dos Leões, Centro, São Luís/MA, DECLARA, para fins de absorção à 
malha rodoviária federal do trecho da Rodovia MA-006, compreendido 
entre os municípios de Balsas e Alto Parnaíba, pertencente a esta Uni-
dade Federativa, com extensão de 241,70 km.

Declara, ainda, a inexistência de interferências de áreas indíge-
nas, bem como a existência de influência indireta no trecho entre Balsas 
e Tasso Fragoso sobre sítios arqueológicos catalogados pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, e que eventuais 
despesas decorrentes da redução do impacto dessa influência são de 
responsabilidade do Estado do Maranhão.

Desta forma, todas as despesas com a construção e manutenção 
(investimentos e custeio) realizados no segmento até a data efetiva da 
incorporação, bem como passivos ambientais existentes e as questões 
jurídicas pendentes até esta data são de total responsabilidade do Estado 
do Maranhão, e não poderão, sob qualquer alegação, ser reclamadas ou 
terem solicitação de restituição, administrativa ou judicialmente. 

São Luís (MA), 10 de agosto de 2021.

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 384/2021 

Considera de Utilidade Pública o 
Instituto Severiano da Silva Lima.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - É considerada de Utilidade Pública o Instituto 
Severiano da Silva Lima, com sede e foro no Município de Icatu, 
Maranhão. 

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 09 de agosto de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 386 / 2021

Institui o Plano Estadual de Geor-
referenciamento das Áreas Desertifica-
das, devido a erosão do solo no Estado do 
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Institui o Plano Estadual de Georreferenciamento das 
Áreas Desertificadas, devido a erosão do solo, nas áreas urbanas e rurais 
no Estado do Maranhão.

Artigo 2º - O objetivo do Plano é realizar o mapeamento, o ca-
dastramento, o monitoramento, a fiscalização, a gestão, a operação e as 
ações de intervenções e corretivas das áreas Desertificadas, com grande 
listagem de erosão, existentes no Estado do Maranhão, a fim de ameni-
zar os impactos ambientais.

Artigo 3º - Ficam os Comitês de Bacias Hidrográficas, designa-
dos como órgãos responsáveis pelo Poder Executivo Estadual para ins-
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tituir o Plano e apresentar os Laudos Técnicos de Avaliações e Perícias 
das áreas degradadas.

Parágrafo único - Os Comitês de Bacias Hidrográficas, deverão 
publicar anualmente no portal oficial da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, todas e quaisquer informações.

Artigo 4º - Os Laudos Técnicos de Avaliações e Perícias deve-
rão ser assinados pelos profissionais habilitados pelos seus respectivos 
Conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mara-
nhão – CREA/MA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mara-
nhão – CAU/MA.

Artigo 5º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA, deverá coordenar a elaboração do plano.

Artigo 6º - As despesas necessárias para execução da presente 
lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias existentes, su-
plementadas se necessário, devendo haver previsão e dotação no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.   

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 09 de agosto de 2021. - FÁBIO BRAGA - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA
A erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação 

do solo, dos subsolos e das rochas como efeito dos agentes erosivos, 
tais como a água, os ventos e os seres vivos. É importante ressaltar, que 
o processo de erosão cada vez mais tem aumentado, tendo em vista a 
grande expansão do desmatamento para fins de produção agrícola, das 
monoculturas e dos rebanhos de animais.

É de conhecimento de todos que o Estado do Maranhão, nos 
últimos anos, vem se consolidando como um grande polo agrícola de 
grãos e sendo um dos maiores rebanhos do nordeste. Com isso, cada vez 
mais há necessidade da utilização do solo para o manejo desta prática 
que é de grande importância para a economia maranhense.

Em que pese a importância da agricultura para o Estado e para o 
País, como um todo, cabe destacar que o manejo e preparo do solo de 
forma inadequado, tem contribuído para os processos erosivos, causan-
do desertificação, o assoreamento de cursos d’água e reservatórios de 
abastecimento, lagos e açudes e, consequentemente, favorece a ocor-
rência de inundações e a danificação de infraestruturas rurais e urbanas.

A evolução das áreas intensamente afetadas pela erosão normal-
mente apresenta um primeiro estágio de erosão laminar intensa, que 
leva à formação de sulcos rasos e profundos. Não havendo medidas de 
combate, os sulcos podem crescer rapidamente formando ravinas de 
portes variados. Se as condições dos terrenos forem favoráveis, as ravi-
nas podem se aprofundar até atingir o nível d’água subterrânea. Neste 
estágio passa a se desenvolver a boçoroca ou voçoroca, que evolui de 
modo acelerado e complexo em função da ação combinada das águas 
superficiais e subterrâneas. 

O referido plano visa identificar a realidade e, com isso, estabele-
cer políticas de preservação e recuperação das áreas ora degradas, bem 
como, deliberar ações disciplinadoras e preventivas, para amenizar os 
impactos ambientais, garantindo para as futuras gerações, água saudá-
vel e bens ambientais inalienáveis.

Diante do exposto, conto com o apoio de meus pares para a apro-
vação desta proposição que apresenta de grande relevância para a popu-
lação de nosso Estado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 09 de agosto de 2021. - FÁBIO BRAGA - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 387/ 2021

Dispõe sobre o monitoramento, 
cadastramento e recuperação das nas-
centes, matas ciliares e entorno dos Rios 

que banham o Estado do Maranhão e seus 
afluentes e dá outras providências.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO DECRE-
TA:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o monitoramento, cadastramento 
e recuperação das nascentes e matas ciliares e entorno dos Rios que 
banham o Estado do Maranhão e seus afluentes e, estabelece formas de 
controle e gestão destas ações.

Parágrafo único. As ações de  monitoramento, cadastramento 
e recuperação das nascentes e matas ciliares e entorno dos Rios que 
banham o Estado do Maranhão e seus afluentes, tem como objetivo 
disciplinar a atuação do Poder Público Estadual em relação a estas ati-
vidades e serviços ambientais específicos, de forma a promover o de-
senvolvimento sustentável e a aumentar a provisão desses serviços em 
todos os municípios do Estado.

Art. 2º São princípios e diretrizes das atividades e serviços de 
monitoramento, cadastramento e recuperação:

I-desenvolvimento sustentável;
II-controle social e transparência; 
III-promoção da integridade ambiental com inclusão social e de 

populações rurais em situação de vulnerabilidade;
IV-restabelecimento, recuperação, manutenção ou melhoramento 

de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade ou para preser-
vação da beleza cênica;

V-formação, melhoria e manutenção de corredores ecológicos;
VI-prioridade para as áreas sob maior risco socioambiental;
VII-promoção da gestão de áreas prioritárias para a conservação, 

uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade;
VIII-fomento às ações humanas voltadas à promoção de serviços 

ambientais.
Art. 3º Para os fins desta Lei, e observados os princípios e dire-

trizes nela dispostos, poderão ser utilizados os seguintes instrumentos:
I-planos e programas de prestação de serviços ambientais;
II-captação, gestão e aplicação de recursos, monetários ou não, 

públicos ou privados, dirigidos ao pagamento dos serviços ambientais;
III-assistência técnica e capacitação voltadas à promoção dos ser-

viços ambientais;
IV-inventario de áreas com potenciais para a promoção de servi-

ços ambientais.
§ 1º O Poder Executivo Estadual disciplinará as atividades e os 

instrumentos necessários para o monitoramento, cadastramento e recu-
peração de que trata esta Lei, cujas informações integrarão a base de 
dados sobre o Meio Ambiente.

§ 2º O Cadastro a que se refere o § 1º conterá, no mínimo, os da-
dos de todas as áreas contempladas, os respectivos serviços ambientais 
necessários e as informações sobre os planos, programas e projetos que 
integram a Política Estadual Ambiental.

§ 3º Os órgãos estaduais e municipais competentes deverão en-
caminhar os dados a que se refere o § 2º ao órgão gestor do Cadastro, 
conforme disposto em regulamento.

Art. 4º Serão observados prioritariamente nas atividades e servi-
ços as seguintes diretrizes:

I-recomposição ou restauração das nascentes e de matas ciliares 
degradadas com espécies nativas, florestais ou não;

II-conservação da biodiversidade em áreas consideradas prioritá-
rias para o fluxo gênico das espécies da fauna e flora;

III-preservação da beleza cênica relacionada ao desenvolvimento 
cultural e do turismo ecológico;

IV-formação e melhoria de corredores ecológicos entre áreas 
prioritárias para a conservação da biodiversidade;

V-vedação à conversão de áreas florestais para o uso agrícola ou 
pecuária.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Estadual autorizado a 
criar unidade orçamentária e abrir crédito especial para pagamento dos 
serviços previstos nesta lei.

Parágrafo único. Para a abertura do crédito especial de que trata o 
caput deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo Estadual autorizado 
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a promover as adequações necessárias no Plano Plurianual e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 09 de agosto de 2021. - FÁBIO BRAGA - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA
Os rios, ou cursos fluviais, sempre foram, e são até hoje, um dos 

mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. São 
eles que nos fornecem grande parte da água que consumimos, que usa-
mos para produzir nossos alimentos e que utilizamos para irrigar o solo 
das áreas agrícolas.

Além disso, os rios também são muito importantes pelo fato de 
serem usados, em várias regiões, como vias naturais de circulação, ao 
longo das quais as embarcações se deslocam transportando mercadorias 
e pessoas; e, ainda, por sua utilização na produção de energia hidrelé-
trica, sem esquecer da importância que têm pela exploração da pesca 
como fonte de alimentos.

Portanto, há uma clara necessidade de se preservação dos rios, 
bem como seus afluentes e as suas matas ciliares, para que assim, possa-
mos explorar com mais veemência todos os recursos naturais que estes 
podem nos oferecer.

Nesse sentido, o Estado deverá definir as iniciativas para o ca-
dastramento, monitoramento na recuperação de nascentes e o manuseio 
adequado de áreas de vegetação nativa, o reflorestamento de áreas de 
preservação permanente e de áreas degradadas com espécies nativas, a 
adoção de práticas de manejo solo agrícola, o desenvolvimento da agri-
cultura ecológica, a educação ambiental, por todo território maranhense 
onde percorrem os rios.

A presente matéria legislativa tem como foco principal designar 
critérios para que tais ações sejam desenvolvidas nas nascentes dos e 
entorno dos rios que banham o Estado do Maranhão e seus afluentes, 
garantindo ações governamentais direcionadas à realização de ativida-
des que promovam a despoluição dos rios, a socialização de seu uso e 
a conservação da relação histórica das populações ribeirinhas que ali 
sobrevivem.

Diante do exposto, conto com o apoio de meus pares para a apro-
vação desta propositura, frente à necessidade urgente de preservar os 
recursos hídricos e a biodiversidade, além de incentivar a recuperação 
de áreas degradadas, com uma ação efetiva nos rios e seus afluentes.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 09 de agosto de 2021. - FÁBIO BRAGA - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 388 /2021

Altera a Lei Estadual 11.076, de 19 
de julho de 2019.

Art. 1º. Esta Lei acrescenta o parágrafo segundo (§2º) ao Artigo 
1º;  altera a redação do Artigo 2º; e acrescenta os artigos 3º e 4º à Lei 
11.076, de 19 de julho de 2019.

Art. 2º. A Lei 11.076, de 19 de julho de 2019, passa a vigorar 
com a seguinte alteração:

Art. 1º. 
……………………………………………………………………….

§2º. A inserção do símbolo referido no caput deste Artigo se es-
tende às vagas de estacionamento destinadas à pessoa com deficiência 
nos estabelecimentos públicos e privados do estado do Maranhão.

Art. 2º. Será concedido prazo de 18 meses para que os estabe-
lecimentos públicos e privados adequem-se ao disposto no Artigo 1º.

Art. 3º. O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às san-
ções administrativas previstas nos Artigos 56 a 59 da Lei 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).  

Art. 4º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta Lei para o 

seu fiel cumprimento.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de abril 
de 2021 - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

JUSTIFICATIVA
A dignidade da pessoa humana é princípio basilar da Constitui-

ção da República de 1988, conhecida pela salvaguarda dos direitos hu-
manos e fundamentais. Nesse sentido, é vocação institucional do Poder 
Legislativo a atenção e sensibilidade à realidade social, como ponto de 
partida para a elaboração de normas que possibilitem a eficácia do aces-
so aos direitos previstos na Carta Magna, a redução das desigualdades 
e o equilíbrio social.

Com efeito, como condição essencial de acessibilidade, a Lei Fe-
deral nº 13.146/2015 garante à pessoa com deficiência o atendimento 
prioritário, o que se estende aos portadores do Transtorno do Espectro 
Austista nos termos da Lei nº 12.764/2012.

Tendo em vista que o diagnóstico do Transtorno ainda enfrenta 
muitos obstáculos e, em regra, não é possível reconhecer os portado-
res de Autismo a partir de suas características físicas, a Lei Estadual 
11.076/2019 obriga os estabelecimentos públicos e privados a inserir 
nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo 
com o objetivo de dar visibilidade ao tema, assegurando o acesso à 
informação, e evitar constrangimentos quando do exercício de direitos.

Ocorre que, decorrido mais de um ano da vigência da Lei, veri-
fica-se que o fim proposto está longe de ser alcançado. Portanto, o pre-
sente Projeto tem o objetivo de assegurar a efetividade da Lei Estadual 
por meio das seguintes medidas: extensão da exigência de inserção do 
símbolo  às vagas de estacionamento; inserção de prazo para adequação 
dos estabelecimentos à determinação legal; regulamentação da Lei pelo 
Poder Executivo e imposição de sanção administrativa aos infratores.

Importante frisar que o Projeto dispõe tão somente da inserção 
do Símbolo Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro 
Austista nas placas indicativas de prioridade, em consonância com o 
disposto no artigo 24, XIV, da Constituição da República, que confere à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar so-
bre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 
Assim, não se trata de legislação de trânsito ou de questão de interesse 
meramente local, tendo em vista que o conteúdo está intimamente liga-
do à própria dignidade da pessoa humana.

Assim, considerando a importância de difundir informações re-
lativas ao Transtorno do Espectro Autista e assegurar o exercício do di-
reito de prioridade a todas as pessoas portadoras de deficiência, livre de 
quaisquer situações vexatórias, espero contar com o apoio dos Nobres 
Pares na aprovação do presente Projeto de Lei.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de abril 
de 2021 - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

REQUERIMENTO Nº 304 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro que seja enviada solicitação ao Ex-
celentíssimo Senhor Reitor da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA), Gustavo Pereira da Costa, pedindo informações referentes ao 
número de alunos  aprovados nos  últimos 5 anos nos cursos da insti-
tuição, oriundos de escolas públicas e privadas do estado do Maranhão, 
bem como de outros estados e  ainda o número de vagas ociosas em 
decorrência da transferência de alunos do Processos Seletivo de Acesso 
à Educação – PAES.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de agosto de 2021. 
- Neto Evangelista - Deputado Estadual
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INDICAÇÃO Nº 4843/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Macauba, situada no Município de Barra do Corda, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4844/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Mangueira, situada no Município de Barra do Corda, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4845/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Manoel de Assis Cruz, situada no Município de Barra do Cor-
da, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4846/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 

Estadual Mardonio, situada no Município de Barra do Corda, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4847/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Maria de Jesus Pompeu, situada no Município de Barra do 
Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4848/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Maria de Sousa, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4849/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Maria Lucimar Pompeu, situada no Município de Barra do 
Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4850/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Maria Rita Pompeu Amorim, situada no Município de Barra 
do Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4851/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Mayrayr, situada no Município de Barra do Corda, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4852/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Moreno Damião, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4853/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 

Estadual Nossa Senhora de Fátima, situada no Município de Barra do 
Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4854/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Palmeiras Lourival, situada no Município de Barra do Corda, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4855/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Pin Rodeador, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4856/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Pio XI e anexos, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4857 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado das Cidades Marcio Jerry, solicitando a IN-
CLUSÃO da Via Principal do Povoado São Bento em Arari/MA, no 
PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA do Governo do Maranhão. 
Serão beneficiadas ao todo 50 famílias do referido povoado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4858 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado das Cidades Marcio Jerry, solicitando a IN-
CLUSÃO da Via Principal do Povoado Pedras em Vitória do Mea-
rim/MA, no PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA do Governo do 
Maranhão. Serão beneficiadas ao todo 70 famílias do referido po-
voado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4859/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado das Cidades Marcio Jerry, solicitando a IN-
CLUSÃO da Rua Professora Socorro Lima, no Conjunto Duartão 
em Coelho Neto/MA, no PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA do 
Governo do Maranhão. A via possui 250 metros de extensão linear e 
Serão beneficiados aproximadamente 30 famílias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4860/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado das Cidades Marcio Jerry, solicitando a IN-
CLUSÃO da Rua edro Vaz, no Bairro Novo Tempo em Coelho Neto/
MA, no PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA do Governo do Ma-
ranhão. A via possui 300 metros de extensão linear e Serão beneficia-
dos aproximadamente 30 famílias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4861/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado das Cidades Marcio Jerry, solicitando a IN-
CLUSÃO da Via Principal do Povoado Vila Fátima (MST) em Coe-
lho Neto/MA, no PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA do Gover-
no do Maranhão. A via possui 800 metros de extensão linear e Serão 
beneficiados aproximadamente 60 famílias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4862/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado das Cidades Marcio Jerry, solicitando a IN-
CLUSÃO das ruas do Povoado Estiva dos Irmãos na cidade de Central 
do Maranhão/MA, no Programa Rua Digna do Governo do Maranhão.  
As Ruas do povoado que serão incluídas são: Rua do Sabiá, Rua do 
Jambeiro e Rua das Palmeiras. Somadas, as vias totalizam 900 metros 
por 6 de largura e beneficiaria cerca de 80 famílias.

Tais intervenções visam garantir a melhoria da mobilidade urba-
na daquelas localidades, além de garantir dignidade, saneamento básico 
e melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
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- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4863/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado de Governo Diego Galdino e ao Excelentís-
simo Senhor Secretário de Administração Penitenciária Murilo 
Andrade, solicitando a DOAÇÃO para a cidade de Tutóia/MA, de  
BLOQUETES que serão empregados no calçamento da Rua Antonio 
da Hora e Rua Principal Abraão, Bairro São José em Tutóia/MA  (900 
metros). Ao todo a obra beneficiará cerca de 200 famílias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4864/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Planície, situada no Município de Barra do Corda, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4865/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Esco-
la Estadual Professor Galeno Edgar Brandes, situada no Município de 
Barra do Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4866/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Raimundo José Pereira da Silva, situada no Município de Bar-
ra do Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4867/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Ribamar Vaqueiro, situada no Município de Barra do Corda, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4868/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Rodeador, situada no Município de Barra do Corda, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4869/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
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Estadual Bibiana de Sousa, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4870/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Bom Jardim Chapadinha, situada no Município de Barra do 
Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4871/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Bom Paraíso e seus anexos, situada no Município de Barra do 
Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4872/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Cumaru, situada no Município de Barra do Corda, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4873/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Dom Marcelino de Milão e anexos, situada no Município de 
Barra do Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4874/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Eurico Gonçalves, situada no Município de Barra do Corda, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4875/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Maria do Socorro Coelho Cabral e seus anexos, situada no 
Município de Balsas, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4876/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
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Estadual Ney Braga e anexos, situada no Município de Barão de Gra-
jaú, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4877/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Padre Fábio Bertagnolli e anexos, situada no Município de 
Balsas, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4878/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Alexandre Pires, situada no Município de Balsas, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4879/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Corina Neto, situada no Município de Barão de Grajaú, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4880/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Didacio Santos, situada no Município de Balsas, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 4881/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual José Pereira de Sousa, situada no Município de Balsas, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

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

A senhora Deputada Socorro Waquim por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 

da oradora) – Senhor Presidente, demais colegas, deputadas, compa-
nheiros deputados que estão virtualmente, bom dia a todos, a todos os 
maranhenses, a todos os internautas, a todos que nos ouvem. O mês 
de agosto é marcado por vários eventos que envolvem as lutas e con-
quistas das mulheres, que, ao longo das últimas décadas, desbravam 
e abrem novos caminhos para a sua participação na vida pública, seu 
empoderamento e a sua proteção e respeito como cidadã e como ente 
social. É um mês importante que nós chamamos também de Agosto 
Lilás. Agosto Lilás por quê? Porque nós comemoramos os 15 anos da 
Lei Maria da Penha, que virou uma referência de proteção dos direi-
tos humanos das mulheres e que, principalmente, tem à sua frente um 
avanço, pois o Brasil, ainda em muitos recantos e muitos municípios, 
não tem nas prefeituras uma casa de referência da mulher para que ali 
possa, então, desempenhar políticas públicas de proteção à mulher. Por 
isso é preciso avançar mais. Muitas conquistas já tivemos, mas é preci-
so avançar. Avançamos com a Lei Maria da Penha. Avançamos também 
porque agora, em agosto, nós vamos estar completando 90 anos que 
nós conquistamos o direito ao voto. Mas nós avançamos e precisamos 
desses avanços, o direito ao voto, a Lei Maria da Penha que protege, 
ter tudo isso não só no papel, mas efetivamente sendo concretizado. 
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Admiro a luta e a cabeça erguida de Maria da Penha, essa mulher que 
não se intimidou diante de tanta violência doméstica e que conseguiu 
pela sua tenacidade nos oferecer uma lei a ponto de que todas as mulhe-
res no Brasil, hoje, tenham uma referência de legalidade. Mas também 
eu quero destacar aqui que como mulher, como gestora e atuante na 
sociedade, nunca deixei, Deputada Ana, de cumprir o meu papel em 
defesa das mulheres, em defesa ao direito das mulheres e fazer com que 
muitas ações pudessem acontecer no meu município para beneficiar as 
mulheres timonenses à moradia, à assistência da saúde, à questão da le-
galidade. Enfim, foram muitas as ações tendo como intuito valorizar em 
empoderar a mulher timonense. Digo que minha história está atrelada 
ao direito e a história da luta das mulheres brasileiras. E aqui também 
eu destaco o trabalho que sempre fiz em nível nacional, no PMDB na-
cional, na Secretaria Nacional do PMDB Mulher, para que as mulheres 
cada vez pudessem ter mais espaços na política. Conseguir cada vez 
mais cadeiras no Legislativo, seja estadual, seja federal, seja municipal, 
seja no majoritário, para que elas pudessem participar cada vez mais da 
política e da vida pública. Também agora, dia 4 de agosto, nós vimos 
sancionada a lei 14.192 que estabelece normas para prevenir, combater 
a violência política contra as mulheres, e altera, portanto, as leis vigen-
tes tanto do Código Eleitoral, como a lei dos partidos, como a lei das 
eleições. Essa lei vai trazer como novidade que nós possamos sempre 
estar atentos e estar protegidos de crime de divulgação, de fato, vídeos 
e conteúdos inverídicos durante as campanhas eleitorais, seja para cri-
minalizar mulher, seja contra a mulher, sejam as mulheres que já têm 
mandato até, sejam as mulheres que pretendem ter um mandato, mas foi 
uma lei muito importante. É uma luta de 2014, quando Fátima Pelais 
foi deputada federal que tentou trazer essa garantia para as mulheres, 
porque como minoria, sempre estavam numa posição de desigualdade, 
de diferenciamento para que elas pudessem ser mais protegidas. Em 
síntese, essa lei é para garantir os direitos de participação da política 
das mulheres, vedada a discriminação e a desigualdade de tratamento, 
em virtude de sexo, de raça ou de cor, seja nas instâncias que ela re-
presenta politicamente, seja até no exercício das funções públicas, em 
qualquer que seja, o espaço que a mulher esteja ocupando, ela hoje tem 
uma lei que a defende da criminalização, principalmente por meio da 
internet. Senhor Presidente, eu também quero, ainda nessa manhã, um 
pouco mais da sua paciência, só para fazer dois registros importantes: 
o primeiro, é minha satisfação pela rejeição da proposta que pedia a 
impressão do voto, além do registrado na urna eletrônica, resultado que 
demonstra a confiança do voto e a reafirmação com o comprometimento 
com a democracia, nunca mais exílio, nem cemitério, disse uma vez 
Ulysses Guimarães, que também em frase épica disse: “A nação que, te-
mos ódio e nojo da ditadura”. Ontem se enterrou, finalmente, Deputado 
Lula da Silva, mais um capítulo que não tinha nenhuma necessidade de 
ser escrito, então, eu registro a minha satisfação. E quero, para finalizar, 
parabenizar os advogados e advogadas do Brasil, do Maranhão, da mi-
nha terra, Timon. Quero parabenizá-los pelo relevante trabalho judiciá-
rio que prestam à sociedade. Em especial, quero abrir aqui uma atenção 
à minha filha, Dra. Amanda Waquim, grande advogada, especialista em 
direito eleitoral, em direito público, presidente do IMERP, que é o Insti-
tuto Maranhense de Estudos de Representação Pública. Quero também 
dizer que esses advogados, acima de tudo, são essenciais à administra-
ção da justiça. Missão tão nobre que tem assento na Constituição do 
Brasil. Parabéns aos advogados que nos defendem. Parabéns também a 
todos os deputados maranhenses que votaram contra o voto eletrônico 
com via de auditagem. Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique Lula por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) – Bom dia ao Plenário. Bom dia, deputados 
e deputadas. Bom dia, TV Assembleia, Rádio Assembleia, todos que 
nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria começar me congra-
tulando com a Deputada Socorro Waquim na menção que fez sobre o 
dia de ontem, em que ela diz que, na sua fala agora pouco, se enterrou 
um capítulo da história política deste país que nem deveria ter existi-

do. Eu queria me solidarizar à fala da deputada. O Brasil não preci-
sava passar mais por isso. Não precisa mais passar por isso, tanques 
na rua, canhões em riste circulando no Congresso Nacional num tom 
claramente intimidador, num tom de chantagem com o Congresso. E, 
Deputada, a minha tristeza é que, infelizmente, o placar não foi um 
placar dos votos que nos dê tranquilidade com a diferença apertada para 
uma posição, para uma defesa esdrúxula que é feita pelo Presidente 
da República, que imita como pode o enterrado Presidente americano 
Donald Trump. E a gente tem que assistir a isso, esse espetáculo de 
horror. O mesmo espetáculo de horror que esse cidadão que ocupa a 
Presidência da República fez na época do impeachment da Dilma, em 
que fez rasgados e efusivos elogios à figura do Ustra, Brilhante Ustra, 
de mal fadada memória e que também teria que estar enterrado na lata 
do lixo da história pelo torturador que foi. Então eu quero me congra-
tular com a sua fala, Deputada Socorro, me irmanar à sua fala e a lem-
brança que V.Exa. de Ulysses Guimarães, que não era um homem de 
esquerda, era um homem de centro, sujeito moderado, uma referência 
pública muito importante. Eu queria também, Deputada, por coincidên-
cia, me referir à sua fala inicial no dia de hoje. Eu, esse Deputado que 
vos fala, que utiliza essa Tribuna, no dia de hoje estou dando entrada 
no requerimento em que a Comissão de Direitos Humanos e das Mi-
norias, estendido a todos os demais Deputados presentes no plenário 
virtual ou no plenário físico, que aqui estão, para que a gente possa 
fazer uma visita à Casa da Mulher Brasileira. Para que a Comissão de 
Direitos Humanos e das Minorias desta Casa, possa lá fazer uma visita 
à Casa da Mulher Brasileira. Uma obra, uma ideia, um programa, uma 
medida de Estado da Presidenta Dilma. E que, no Maranhão, existe 
também. E que V. Exª, Deputada, acaba de levantar a necessidade de 
que essa experiência da capital, ela se estenda a outros municípios do 
Maranhão, pelo menos, os municípios macrorregionais do Maranhão. 
E nesse momento que deveria ser um momento de comemoração, de 
progressão do empoderamento da mulher, mas não, é um momento de 
preocupação, de permanente trincheira na luta. E eu queria que esse 
requerimento a hora que vir a voto ele pudesse ser aprovado por essa 
Casa, por unanimidade, em respeito às mulheres, nossas Deputadas, em 
respeito às mulheres de uma forma geral. Que a gente possa olhar as 
condições em que aquela casa funciona. Porque semana passada eu tive 
aqui no gabinete, na Assembleia, a visita da Professora Meire Ferreira, 
da Universidade Federal do Maranhão. E, portanto, que a gente possa 
ir à Casa da Mulher Brasileira. Porque as informações que a Professora 
Meire Ferreira, que nos traz são questões preocupantes, inclusive eu 
já externei essas preocupações para o secretário de Segurança. A Casa 
recebe as mulheres e em razão da pandemia tem um protocolo de 
distância de quem recebe a denúncia e termina que as mulheres são 
submetidas a fazer relatos dramáticos das suas vidas. E esses relatos não 
são apenas para ao agente público. Todas as pessoas em volta ouvem. É 
difícil para mulher já ir ali, passar, ser submetida a uma situação dessa, 
imagina ter que fazer o relato dos seus dramas, das suas dificuldades, das 
violências que são submetidas, porque só vão ali quando são submetidas 
à violência física, psicológica ou financeira e ter que falar com todo 
mundo ouvindo praticamente o que está dizendo, quando deveria ser 
um procedimento interpessoal entre o agente público que está ali para 
dar encaminhamento aos procedimentos legais e amparo legal que a lei 
garante. E infelizmente, às vezes, todas as pessoas em volta tem que 
ouvir. É um relato da professora Mary Ferreira, do Foro Maranhense 
de Mulheres. E eu quero externar aqui nessa Casa a preocupação. Há 
relatos também que policiais homens recebem essas denúncias. Imagina 
como é que uma mulher, denunciando outro homem, submetida a um 
policial, por mais preparado que seja, mas homem, então não tem 
cabimento isso. E é um requerimento que eu faço neste mês em que se 
comemora o Mês Lilás. E eu queria a solidariedade, principalmente da 
companheira, Vossa Excelência, Deputada Socorro Waquim, para que 
a gente possa ir em comissão, Deputada, à Casa da Mulher Brasileira 
e vê in loco o que está acontecendo ali e até ajudar a diretora da Casa, 
Susan Lucena, ir ao Secretário Jefferson Portela para que essas coisas 
não aconteçam. Isso não é razoável que aconteça num governo com-
prometido como o governo do Governador Flávio Dino. Eu teria ainda 
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duas situações aqui para colocar, mas eu vou utilizar o tempo de Bloco 
para não abusar da boa vontade do meu Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Luiz Henrique Lula, Vossa Excelência tem o tempo dos 
Partidos ou Blocos. Pode utilizar à vontade para abordar esses temas 
importantes que Vossa Excelência levou à tribuna, aliás falas ilustres 
da Deputado Socorro Waquim, do Deputado Luiz Henrique Lula. Real-
mente a Câmara dos Deputados merece essa reverência por não ter 
aprovado, por ter rejeitado essa esquisitíssima PEC do voto impresso, 
voto auditado. Algo descabido, extemporâneo, que me parece mais uma 
cortina de fumaça do que, propriamente, algo efetivo a ser discutido 
no país. Independentemente de ter tido uma quantidade maior de votos 
do que se esperava, o importante é que a Câmara rejeitou a PEC assim 
como o Senado, ontem, extinguiu aquela famigerada lei de segurança 
nacional, que vem sendo acionada como não era acionada em outros 
tempos. E o Congresso, da sua forma equilibrada, deu as respostas aos 
ímpetos autoritários do Presidente da República. E registro que a banca-
da maranhense dos deputados federais, por ampla maioria, votou contra 
a PEC do voto impresso. Deputado César Pires por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) - Que Deus abençoe todos nós e continue a nos dar saúde, nos dar 
paz, serenidade com a construção do nosso dia a dia. Senhor Presidente, 
recebi, em meu gabinete, ontem, a visita da presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária, professora Francisca Neide, Vete-
rinária, do Agrônomo Dr. Diego Sampaio, Presidente do Sindicato dos 
Servidores da Fiscalização Agropecuária do Maranhão, onde na pauta 
trouxeram um assunto que eu entendo como extremamente relevante. 
Eu me refiro ao fechamento das barreiras sanitárias patrocinadas, e não 
deveria ser de outra forma pelo Governo do Estado, leia-se o Senhor 
Flávio Dino. Ele teve a audácia de fechar a barreira do Itinga, do Pi-
rangi, da Estiva, da Ponta da Espera e da Ceasa. Eram nove barrei-
ras sanitárias, das nove, ele fechou cinco. Ora, para que vocês possam 
entender melhor, a OIE e a Organização Mundial de Saúde, no caso 
OIE – Organização Internacional de Saúde Animal, em que eles tratam 
comunitária, em termo de saúde, deixa bem patente, nos seus textos, de 
que mais de 60% das doenças infecciosas humanas são zoonoses, ou 
seja, transmitida do animal para o homem, e cita aqui a própria organi-
zação, o caso do HIV, que depois do patógeno se tornou exclusivamente 
humano, faz, eu não diria ilações, mas começa com base científica, se 
referindo também de acordo com o texto da Organização Mundial de 
Saúde, até mesmo a covid-19. Senhores, lá atrás, essas barreiras fo-
ram potencializadas para que o Maranhão pudesse exportar carne bo-
vina. Hoje, o Maranhão tem o direito de exportar como controle da 
zoonose, por meio de vacinação. O Maranhão quer chegar como outros 
Estados brasileiros chegaram sem esse tipo de controle vacinal, mas 
livre como já tem em outros estados brasileiros. Com o desmonte, o 
desmantelamento dessas barreiras sanitárias, nós vamos assistir já, já e 
sobretudo na CEASA, um maranhense que já mata muito boi de moita, 
matar ainda mais, sem fiscalização nenhuma. Para vocês terem uma 
ideia, na região de Balsas, foi estudado mais de 20 milhões de reais só 
em agrotóxico vindo do Paraguai, vindo do Uruguai, sem fiscalização, 
paralelamente, foi feito um estudo por técnicos e detectaram isso. Deus 
sabe qual o conteúdo desses agrotóxicos que podem vir para cá, porque 
as barreiras sanitárias foram desmanteladas, não tem. No setor agrícola 
foi colocado para mim ontem a possibilidade de entrar aqui a mosca da 
carambola, a ferrugem asiática na soja, essa soja aqui que até mesmo 
por contaminação da aftosa, se tiver dados grandes aqui no Maranhão, 
fica o Maranhão proibido de exportar, até mesmo com a possibilidade 
da exportação de soja. O governo vai e fecha essas barreiras sanitárias, 
o risco da contaminação humana em escala é gigantesco, por ausência 
dessa fiscalização. Só aqui na grande Ilha a fiscalização da Estiva fe-
chada, um milhão e quatrocentos mil habitantes aproximadamente estão 
sujeitos a serem contaminados por ausência de uma fiscalização. Não 
tem. Podem entrar e sair da região do Tocantins, do Pará e aqui do Piauí 
vegetais contaminados e, consequentemente, contaminar os nossos, e ir 
também daqui para lá, o que resulta numa perda econômica do maior 

setor produtivo hoje que nós temos, que é justamente o agronegócio. 
Irresponsável o senhor governador, sem visão, desqualificado no setor 
mais produtivo. Mas, para o Governo, o mais produtivo é a questão 
midiática e não a questão produtiva. E que alguém se arvore a dizer 
para mim o contrário do que está aqui, do fechamento, porque foi o 
próprio sindicato que esteve comigo. Que alguém diga que 60%, ou que 
a organização mundial de saúde está mentindo quando disse que 60% 
vem de origem das zoonoses, das contaminações nos seres humanos 
de doenças infectocontagiosas. Apesar de todos esses elementos e de 
toda essa cientificidade, o Governo fecha as barreiras. Apostando em 
que, então? Eu me lembro e defendi nessa Casa aqui a exportação de 
animais vivos em contêineres para poder ir para os países árabes. Esse 
animal tinha que ir vivo com a fiscalização de alguém da religião deles 
lá, voltada a cabeça para o lado de Meca. Era assim que era exportado. 
Tudo isso pode acabar aqui no Maranhão por conta da ausência desse 
controle. As pragas e as contaminações dos próprios seres humanos, 
utilizando agrotóxicos nas suas produções vegetais, por falta e ausência 
de fiscalização, pode aumentar. Para você ter uma ideia, é taxado como 
contrabando e 30 anos de prisão quem tentar trazer dos Estados Unidos 
para cá uma plantinha sem autorização. Trinta anos de prisão. Eu me 
lembro que no Peru comprei milho a preto e branco e, quando cheguei 
no hotel, perguntei lá para o gerente do hotel: “Eu posso levar isso?”. 
Ele disse: “Não faça isso pelo amor de Deus”. “Mas por quê?” Não tem. 
A aduaneira vai lhe pegar e vai lhe prender e você vai estar sujeito às 
leis internacionais, porque é considerado como tráfico”. O Maranhão 
faz é abrir as portas pela ausência das barreiras sanitárias. Já, já, nós 
podemos ver um desastre sob o ponto de vista dessas contaminações. O 
Governo fica leniente, silencia em relação a isso. Não fala nada. Talvez 
pouco importa para ele isso. Muito mais são as suas ambições pessoais 
e midiáticas de patrocinar as suas mentiras. A mentira é tão deslavada 
que - olha bem uma situação - eu vi um jornalista, para poder fazer 
uma aparte aqui no final, de mim mesmo, um jornalista dizia que a obra 
que o Governo do estado disse que era do Governo Federal, alguém 
responde assim: “É do Governo Federal, mas é do governo Dilma; não 
é do governo Bolsonaro”. E faz diferença para você botar uma placa 
que é uma obra estadual? Pelo menos botava “obra federal da época 
de Dilma”. Não tem problema. Mas é um governo de mentira e, ago-
ra, é um governo de ausências. Ausências grandes no setor do agrone-
gócio. Agrotóxico entrando em Balsas, entrando nessas regiões todas 
sem fiscalização. Entrando na região Tocantina sem fiscalização. Gado 
entrando aqui em São Luís sem fiscalização. Animais mortos ou vivos 
sem fiscalização se está com tuberculose, com febre aftosa, se está com 
brucelose, ou qualquer tipo de enfermidade que pode transmitir para o 
homem. Estão abertas as barreiras. Podem ir bem aqui na Estiva. Não 
tem barreiras sanitárias. Não tem para o Piauí, para o Tocantins e para 
o Pará não tem também. Não tem até mesmo nessa parte aqui de Ferry 
Boat não tem também. Parece que o Governo está se contaminando 
ou sendo cúmplice desse tipo de problema. É preciso que se dê um 
basta nessa situação. É um governo de mídia, mas não de ação correta. 
O Maranhão pode estar cada vez mais se contaminando na parte do 
agronegócio aqui por ausência de barreiras sanitárias. Fica aqui o meu 
apelo e quem quiser contestar, estamos dispostos ao diálogo. Vou pedir 
uma audiência pública para que a gente possa dar luz ainda mais a essa 
situação que está acontecendo aqui pela ausência de barreira sanitária 
aqui no Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marcos Caldas, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) – Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente Othelino, 
meus amigos, eu venho até aqui a esta tribuna para fazer dois comuni-
cados: o primeiro deles é que eu nesse momento estou deixando o PTB, 
partido esse que concorri a eleição passada e na eleição municipal me 
tiraram o partido do meu município sem nem me comunicar. Fui até 
o atual, na época o presidente Deputado Pedro Lucas e ele me deu a 
liberação para que eu saísse do partido, em seguida, a Deputada Mical 
assumiu o partido, nunca me comunicaram nada, nunca me convidaram 
para nada. E eu resolvi sair do partido. Então, a partir de agora, vou 
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comunicar à Justiça Eleitoral e ao partido, eu já tenho essa autoriza-
ção, há algum tempo, que estarei saindo. E quero aqui agradecer ao 
ex-presidente deputado Pedro Lucas, que foi Presidente do Partido, ao 
atual prefeito e antigo e ex-deputado Pedro Fernandes, que deixaram 
com que eu ajudasse, opinasse na coligação. E aqui desejar à Deputada 
Mical, que tenha muito sorte e sucesso à frente do PTB, e em seguida 
eu vou me filiar ao PDT, ao 12. Partido presidido no Estado pelo Sena-
dor Weverton, que me fez o convite, eu, imediatamente, aceitei, e irei 
disputar as próximas eleições, se Deus quiser, pelo PDT, partido hoje 
dirigido no Maranhão pelo nosso companheiro e amigo Senador Wever-
ton Rocha. Nas eleições passadas, alguns políticos ligados a mim, algu-
mas lideranças, alguns prefeitos de mandato, já concorreram pelo PDT. 
Como é o caso do Prefeito de Brejo, Zé Farias, eleito e hoje Prefeito do 
PDT. Como é o caso do Prefeito de Mata Roma, Bezaliel, que também 
se elegeu pelo PDT. Como é o caso do Prefeito Diringa de Tutóia, que 
também se elegeu pelo PDT. E alguns amigos que disputaram, como 
Marquinhos em Icatu e muitos municípios. Eu quero agradecer ao Se-
nador pelo convite, e, a partir de agora, vou defender o PDT nesta Casa 
e no Maranhão. E estarei junto nessa luta, e perante isso, aqui, já como 
um pré-membro do PDT, quero fazer um convite a toda a população do 
Maranhão, a todos os deputados, a todos os prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores. O PDT vai fazer agora nove encontros regionais, encontros 
em várias regiões do Maranhão, chamado de Encontro Maranhão Mais 
Feliz, encabeçado pelo PDT e vários partidos que lhe dão sustentação, 
como o DEM do Deputado Federal Juscelino Filho, como o PRB do 
Deputado Cleber Verde, como o PSL do Deputado Pedro Lucas, como 
o antigo PPS da Senadora Eliziane Gama e muitos outros que lhe dão 
apoio neste momento. Esse primeiro encontro será em Imperatriz, no 
próximo sábado, dia 14. Dia 21 será em São Bernardo, na região do Bai-
xo Parnaíba, que eu tenho orgulho de dizer que sou filho daquela região. 
No dia 4, em Presidente Dutra e, no dia 18 do próximo mês, em Pinhei-
ro, os primeiros quatro encontros. E temos mais cinco até novembro, 
onde o Senador, a sua equipe e os seus correligionários vão poder ouvir 
a população, as reivindicações do nosso estado e de cada região para 
que ele possa, junto com a sua equipe, botar no seu plano de governo, 
porque o Senador Weverton também é pré-candidato a Governador do 
Estado do Maranhão. Faz parte do grupo liderado pelo Governador Flá-
vio Dino, que é o nosso líder maior, onde tem vários pré-candidatos. E o 
Governador escolheu alguns itens para serem discutidos em grupo, para 
decidir quem será o candidato em novembro. E um desses itens é quem 
mais tem partido, apoio partidário, quem mais tem apoio político de 
deputado estadual, federal, prefeito, ex-prefeito, quem estiver melhor 
nas pesquisas, quem tiver menor rejeição e quem for seguir o plano de 
governo que o Governador Flávio Dino vem executando no Maranhão e 
vem fazendo um grande trabalho. Então, dia 14, vocês estão todos con-
vidados, deputados estaduais e todo o povo, principalmente os amigos 
da região do SUL do Maranhão, onde o Senador vai começar pela sua 
cidade natal. Ele nasceu em Imperatriz, é filho daquela cidade e daquela 
região, que hoje tem a satisfação de estar perto de inaugurar a maior 
obra da região do sul do Maranhão, que é o Hospital do Amor, que 
custou 40 milhões e que vai beneficiar toda aquela região, para aquelas 
pessoas que sofrem de câncer. Vão ter quatro carretas para percorrer o 
Maranhão e agora conseguiu o segundo hospital Aldenora Bello para o 
Município de Pinheiro. Então quero parabenizar a ele por essas atitudes 
e por muitas outras obras que ele vem trazendo para o Maranhão, mos-
trando o que um senador faz, pela primeira vez, no Maranhão temos um 
senador andando nos municípios depois da eleição que antigamente só 
se via no palanque antes da eleição, hoje você vê um senador andando 
nos municípios do Maranhão. Foi convidado agora para comer uma pa-
nelada lá no panelaço em Imperatriz e ele vai estar presente e eu vou 
estar com ele, Deputado Yglésio, comendo essa panelada, porque nós 
somos maranhenses do pé rachado. E nós vamos estar lá juntos com a 
população. Então, meus amigos, queria aqui só estender esse convite, 
esse encontro do Maranhão feliz para que a população daquela região 
possa participar pela internet e participar pessoalmente levando as rei-
vindicações de cada região. Conto com a presença de vocês e de já 
quero agradecer a todas as presenças daqueles que se fizerem presentes. 

Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Com a palavra, o Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apar-
tes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. O que 
me traz hoje aqui, primeiro, é para parabenizar pelo Dia do Estudante, 
todos os estudantes maranhenses, brasileiros, o Dia do Magistrado e o 
Dia do Advogado, mas eu vim a essa Tribuna, eu venho a esta Tribu-
na para falar do nosso recomeço educacional, nosso recomeço, depois 
mais de um ano, um ano e meio em que as nossas atividades presenciais 
na área educacional estão retornando agora a partir dessa semana. E eu 
olhando as redes sociais vi o quanto de satisfação tem os nossos profes-
sores que foram as figuras principais nesse período de pandemia, eles 
se reinventaram, conseguiram descobrir alternativas inteligentes para 
que acompanhassem seus alunos, para que desse satisfação à comuni-
dade do seu trabalho. Eu quero aqui parabenizar todos os professores 
do Estado do Maranhão. Eu participei de inúmeras reuniões on-line, 
participei de treinamento junto com os professores e vi o quanto alguns 
se superaram para que pudessem dar continuidade ao ensino-aprendiza-
do no Maranhão tanto no ensino superior, quanto na educação infantil, 
no ensino básico e ensino médio. Mas, senhores, esse recomeço é um 
recomeço diferente. E eu, olhando as redes sociais, vi lá na cidade de 
Trizidela, nas redes sociais do Prefeito Deibson Bale, o quanto é im-
portante a presença do professor, como a presença do aluno e também 
do pai. A família é a parte mais importante do ensino aprendizado. Isso 
eu vi nas redes sociais: o prefeito acompanhando de perto junto com 
os professores, junto com os alunos e as famílias. Os pais levando as 
crianças para a escola. É um novo recomeço. É um recomeço dentro 
ainda das formalidades de saúde, fazendo com que todos possam con-
viver nesse novo momento pós-pandemia. Mas a minha preocupação 
por que é, Fábio Braga? O Brasil já tem e detém alguns índices altos 
de evasão. E esse período da pandemia, em que muitos deles não con-
seguiram acompanhar, é um perigo iminente para a futura geração. Só 
em 2020, o IBGE fala que 50 bilhões de pessoas, com idade entre 14 a 
29 anos, teriam que estar na escola. Dez milhões, 20% delas, atrasaram, 
ausentaram-se, afastaram-se de alguma etapa da educação. E isso é um 
perigo para as futuras gerações. Só existe estudante, só existe magis-
trado, só existe advogado se tiver o professor fazendo a sua parte. Só 
existe essas profissões e todas as outras, se tiver o professor em sala 
de aula. Portanto é essa preocupação que trago nesse novo recomeço. 
E se aqui, também, nessa Assembleia, nós estamos no sentido de reu-
niões presenciais e remotas, fazendo esse sistema híbrido, na educação 
também nós estamos tentando tirar o melhor de cada modelo, o melhor 
de cada experiência, presencial e remota, para que se dê continuida-
de, se continue a rotina de estudo. E nesse sistema híbrido, eu acredito 
que seja ainda mais dinâmica, com menos perdas, porque acredito que, 
aqui como na Assembleia, em que muitos deputados não podem estar 
presencialmente, estão remotamente no sistema. E isso exige, cada vez 
mais, a presença de todos os deputados. Isso também na educação é 
possível. Deputado Yglésio sabe que esse acompanhamento no ensino 
remoto, às vezes, é mais complexo, mas também tem sua dinâmica. 
O professor é a peça importante. Eu acho que educação só é levada à 
pauta, a educação só é levada às tribunas, só é levada em pauta quando 
há desvio do FUNDEF, quando há desvio de dinheiro público, quan-
do há desperdício de merenda escolar, desvio de verba para a merenda 
escolar. Mas quando se tem a gratificação de entender que o professor, 
durante esse período da pandemia, foi uma peça importante, uma peça 
a ser colocada no altar das futuras gerações, nos altares dos benfeitores, 
das pessoas que contribuíram para que se possa pensar em gerações 
futuras que tenham competência, que tenham inteligência, que possam 
desenvolver, que possam melhorar o nosso estado, muitas vezes há uma 
frequência menor nos nossos ouvidos de propagandas, de informações. 
É mais fácil as críticas, as análises absurdas de desvios públicos e sen-
do alardeados do que muitas vezes essas situações em que os homena-
geados ficam distantes. Eu quero homenagear aqui os professores do 
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Estado do Maranhão que nesse período de um ano e meio tiveram suas 
dificuldades, tiveram seus problemas familiares, mas conduziram de 
maneira satisfatória e acima de tudo, de maneira heroica, para que a 
gente pudesse ter uma continuidade do ensino-aprendizado no Estado 
do Maranhão. Portanto, Senhores, esse é o momento de se homenagear, 
aqueles também, que hoje voltando para o sistema presencial estão lá 
na porta das escolas, nas suas salas de aula, na direção das suas escolas 
fazendo com que os nossos filhos continuem aprendendo e futuramente 
sendo os profissionais que tanto almejamos. Muito muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior, como nós estamos aqui no limite da Ordem do 
Dia, nós faremos aqui essa complementação, o Deputado Duarte Júnior 
terá 3 minutos para o seu pronunciamento, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos e a todas, bom dia, Senhor Presidente, De-
putados, Deputadas, imprensa, hoje é um dia muito, muito importante, 
hoje é o Dia do Estudante, e como disse Paulo Freire, não se pode falar 
de educação, sem amor. E nessa manhã, Senhor Presidente, eu utilizo 
essa tribuna, não como Deputado, mas como professor que sou, para, 
mais uma vez, ratificar, uma justa e necessária denúncia, pois a Prefeitu-
ra de São Luís, o Prefeito Eduardo Braide, afirmava que estava pronto, 
que tudo estava planejado, organizado, que sabia como fazer, mas, na 
verdade, entregou para São Luís um descaso na educação. É preciso 
ter amor, amor pelo que faz, amor pelos os professores, amor pelos 
os estudantes. E essa denúncia que aqui eu faço, eu faço como profes-
sor, faço em razão da prerrogativa que este mandato me dá dando voz 
àqueles que são vistos, mas não estão sendo lembrados, e muito menos 
respeitados, que são os professores e professoras da Rede Municipal de 
Ensino, que são os alunos e alunas que estão perdendo a oportunidade 
de aprender. Em razão da denúncia que eu fiz ontem nesta Casa, a Pre-
feitura de São Luís emitiu esta nota, e eu fiz questão de grifar cada pon-
to, cada item dessa nota, a Prefeitura de São Luís em nota informou que 
as aulas terão início no dia 16 de agosto, aulas presenciais em formato 
híbrido, no terceiro parágrafo da nota, afirma o seguinte a Secretaria 
de Educação do Prefeito Braide: “Em uma semana, parte dos alunos 
terá aulas presenciais, e na semana seguinte, aulas remotas, e, assim, 
sucessivamente, ocorrerão as aulas nas rede pública municipal. Para as 
escolas que não retornarem no formato híbrido, as atividades letivas se-
guirão através do ensino remoto com o uso da plataforma Google Clas-
sroom até que estejam preparadas para o novo formato de ensino”. Ora, 
Senhor Presidente, como pode o sistema funcionar se não tem internet, 
se a Prefeitura de São Luís, se o Prefeito Eduardo Braide, no dia 14 de 
maio deste ano, extinguiu, unilateralmente, o contrato com a empresa, 
com a operadora Claro? Sobre essa extinção, tão somente no penúltimo 
parágrafo, a Prefeitura se posiciona e diz: “sobre a situação dos chips, 
a Semed esclarece que a gestão passada iniciou, em setembro de 2020, 
uma contratação para o fornecimento de chips com a empresa Claro 
de forma emergencial”. Ou seja, atenção, sem a devida realização de 
processo licitatório. A atual gestão, a gestão do Prefeito Braide, afirma 
que “observou vícios no processo, além de severos atrasos na entrega 
dos itens”. Eu chamo aqui a atenção, muito especialmente, do deputado 
estadual que está aqui presente, Deputado Estadual Edivaldo Holanda. 
Quer dizer que o Braide está afirmando que Edivaldo Holanda Junior 
foi corrupto? Quer dizer que o Braide está afirmando que a gestão do 
Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, agora pré-candidato a Governador 
deste estado, agiu com corrupção? Praticou um ato de corrupção? Usou 
recursos que eram pra garantir chips, acesso à internet para alunos e 
alunas da rede pública municipal e, em vez de beneficiar essas crianças, 
se corrompeu? Quem diz isso não sou eu; é a gestão do Prefeito Braide, 
que disse que estava pronto, mas, em vez de resolver o problema das 
pessoas, agora levanta aqui uma acusação contra o ex-prefeito e agora 
pré-candidato a governador, Edivaldo Holanda Júnior, como se ele fos-
se corrupto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Nós precisa-
mos de respostas. E é por isso, Senhor Presidente, que concluo aqui 

minha fala fazendo os seguintes questionamentos: Primeiro, extinguiu 
o contrato, mas fez alguma contratação? De acordo com o portal de 
Transparência e com o Diário do município, não há nenhum início de 
processo licitatório para contratação de chips para entrega dos tablets 
que o Prefeito Braide prometeu. Segundo, se não tem contrato, como 
a Prefeitura vai garantir aulas híbridas? Quer dizer que, desde quando 
ele assumiu, os alunos de São Luís estão perdendo a oportunidade de 
aprender por negligência, por omissão? Quer dizer que ele vai querer 
que o pai, a mãe dos alunos de escolas públicas de São Luís paguem por 
um chip, por um tablet, por acessar a internet? Quem vai pagar internet 
para os alunos da rede pública municipal? Cadê os tablets prometidos 
pelo Prefeito Braide no dia 21 de novembro do ano passado? Já se pas-
saram mais sete meses, tempo suficiente para resolver o problema das 
pessoas. Problemas de ontem que continuam sendo os problemas de 
hoje. Problemas facilmente resolvidos principalmente para quem pro-
meteu e afirmou que estava pronto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte, conclua.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Presi-
dente, estou concluindo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Exa. já está três minutos acima do tempo combinado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Três minutos é 
o tempo que me resta, ou melhor que eu ultrapassei, para trazer aqui a 
essa Casa a denúncia do descaso de anos, de meses. E é por isso, Se-
nhor Presidente, que eu concluo aqui agora destacando: o que o prefeito 
Braide está esperando pra iniciar esse processo, para entregar os tablets, 
para garantir internet nas escolas, para garantir educação aos alunos. 
Está esperando acabar a pandemia ou vai fazer como sempre fizeram, 
trabalhando só em época de eleição? O prefeito Braide afirma que teve 
vício no processo, e esse é o meu último questionamento, Senhor Pre-
sidente, por isso extinguiu a contratação deixando alunos e professores 
sem aulas. Quer dizer, Braide, que nessa nota aqui, você afirma que 
Edivaldo Holanda Júnior se corrompeu? Que Edivaldo Holanda Júnior 
foi corrupto? Por isso que você teve que extinguir esse contrato? Ficam 
aqui os questionamentos não só meus, mas principalmente dos profes-
sores, professoras, alunos e alunas da rede pública municipal. Aguar-
damos não só a resposta, mas que você resolva os problemas que você 
disse que estava pronto. E aí, Braide, bora resolver? 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, eu peço desculpas aos senhores pela extensão do 
tempo do deputado Duarte Júnior e vou garantir a fala do deputado 
Wellington, por cinco minutos, sem apartes, novamente, pedindo des-
culpas pelo o ocorrido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, como V. Exa. sempre muito benevolente, atencioso, 
misericordioso, em todas as minhas falas e tempos, eu coloco à dis-
posição, V. Exa. pode iniciar a Ordem do Dia e me conceda o Grande 
Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Grato pela compreensão, Deputado Wellington, V.Exa. já está inscrito 
no Grande Expediente. 

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

Medida Provisória n° 358, encaminhada pela Mensagem Governamen-
tal n° 071 (lê). Deputado Wellington está inscrito para discutir, tem 10 
minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Se-
nhoras e Senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, 
bom dia! Que Deus seja louvado! Nós tínhamos um pronunciamento 
dividido em três partes, no Pequeno Expediente e que faremos no Gran-
de Expediente, fazendo referência ao Dia do Estudante, ao Dia dos Ma-
gistrados, da Advocacia, as nossas ações em defesa da sociedade mara-
nhense. E aproveito o início da Ordem do Dia, para discutir o projeto 
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em tela, e o projeto abordado é o n° 358, de 2021, que é mais uma Me-
dida Provisória, e aqui, Deputado Cesar Pires, mais uma vez, o nosso 
questionamento. Governador Flávio Dino que, inclusive é autor de um 
livro, quando então deputado federal, escreveu um livro questionando 
as medidas provisórias, como um governante faz para administrar usan-
do medidas provisórias. E vejam só, senhoras e senhores, o Governador 
Flávio Dino, que escreveu um livro, que é catedrático, que é tão expe-
riente, professor universitário, ex-juiz, extrapola na quantidade de me-
didas provisórias, inclusive, usurpando nossa função parlamentar de 
legislar. Medida provisória, medida provisória, medida provisória. Já 
foi feito esse questionamento em outras vezes pelo próprio Deputado 
César Pires em brilhante pronunciamento, que trago à memória, ques-
tionando essas medidas provisórias. Então a oposição atenta e atuante. 
Da mesma forma também o Deputado Adriano Sarney já fez brilhante 
pronunciamento. Um atento pronunciamento com relação às medidas 
provisórias. Lembro-me que o Deputado Adriano Sarney trouxe à tribu-
na o exemplar do livro e fez os questionamentos que outrora já haviam 
sido feitos pelo Deputado César Pires, feito pelo Deputado Wellington 
do Curso. E agora trazemos, mais uma vez, à tribuna da Assembleia o 
questionamento. O então escritor Governador Flávio Dino, que questio-
na a edição de medidas provisórias, entope a Assembleia Legislativa de 
medidas provisórias. Mas vamos lá. O que ele fala de manhã ele já es-
queceu à tarde e já apagou à noite. O governador do Twitter não tem 
coerência, e a gente não pode acreditar no que ele fala, muito menos no 
que ele escreve. Questiona medida provisória 11h50 e, meia-noite, en-
tope a Assembleia Legislativa de medida provisória. Esse é o Governa-
dor Flávio Dino, mas vamos lá. A medida provisória em tela faz referên-
cia, senhoras e senhores, a um questionamento nosso, que é a falta de 
transparência do FUMACOP. O que é o FUMACOP? É um fundo, que 
foi instituído e aprovado por esta Casa, de combate à pobreza. Mas 
como combate à pobreza se a pobreza tem aumentado no estado Mara-
nhão? E o pior de tudo: não tem aumentado a pobreza; tem aumentado 
a extrema pobreza. E muitos aqui fecham os olhos para os desmandos, 
para o desgoverno, para a péssima gestão do Governador Flávio Dino, 
que não tão somente aumentou a pobreza, como aumentou a extrema 
pobreza. E, mais uma vez, eu faço referência ao brilhante trabalho da 
Oposição nesta Casa, que está sempre atenta, sempre coerente. Em ou-
tros momentos, tanto o Deputado César Pires como o Deputado Adria-
no já questionamos o próprio FUMACOP, já questionamos os auxílios 
emergenciais, a origem dos recursos dos auxílios emergenciais e ques-
tionamos, principalmente, a falta de transparência do Governador Flá-
vio Dino. Então, Deputado Adriano, que está acompanhando a sessão, 
um abraço cordial ao meu amigo de Oposição Deputado Adriano, que 
eu não conhecia antes de ser parlamentar. Estamos juntos desde a legis-
latura passada. É um jovem advogado, trabalhador, atento às demandas 
do Estado do Maranhão. E eu faço essa referência ao Deputado Adriano 
porque o nosso gabinete é no mesmo corredor e, muitas vezes, quando 
eu saio do gabinete altas horas da noite, o deputado Adriano ainda está 
trabalhando, muitas vezes as nossas pautas aqui na Assembleia, em de-
fesa da população, na oposição com responsabilidade que fazemos. O 
deputado César Pires, dispenso comentários, até por conta do apreço, 
respeito, e já que o acompanhava muito antes de ser parlamentar, como 
reitor da nossa brilhosa Universidade Estadual do Maranhão, como se-
cretário de Educação, e ouso dizer como um os melhores secretários de 
Educação, que este Estado já teve, e eu o acompanhava, e depois a 
grata satisfação, de legislar, de fazer parte mesma legislatura de um 
grande homem público, e mais ainda, de estar na oposição juntamente 
com o deputado Adriano e o deputado César, oposição responsável, 
oposição coerente, oposição com argumento, oposição que fiscaliza, 
oposição que cobra, oposição que denuncia, mas o mais importante, 
somos a oposição que apresentamos o caminhos. Nós investigamos, nós 
fiscalizamos, nós denunciamos, cobramos o apoio do Ministério Públi-
co, o apoio do Tribunal de Contas, mas o mais importante, fazemos 
oposição com responsabilidade, mas apresentamos os caminhos, quan-
do cobramos informações do FUMACOP, nós apresentamos soluções 
para os problemas do Estado do Maranhão, dos auxílios emergenciais. 
Nós apontamos o caminho, se existe um Fundo de Combate à Pobreza 

no Estado do Maranhão, e esse Fundo de Combate à Pobreza do Estado 
Do Maranhão, tem milhões de recursos no momento de pandemia, no 
momento que extrema necessidade, pode muito bem socorrer a popula-
ção vulnerável, mais pobre, desempregados, mães solteiras, mototaxis-
tas, taxistas, motoristas de aplicativo, várias categorias que estão pas-
sando por necessidade nesse momento e nós apresentamos o caminho. 
Inclusive eu estou utilizando o Grande Expediente, deputado César Pi-
res, e aí como o Grande Expediente, deputado César Pires, tem a possi-
bilidade de apartes, eu já inscrevi V. EXª no aparte no Grande Expe-
diente, para que V. EXª, inclusive, foi um dos primeiros a defender o 
auxílio emergencial, chamou a atenção do governador Flávio Dino por-
que ele cobrava do governo Federal e começamos a cobrar também do 
governador Flávio Dino, e se hoje nós temos alguns auxílios emergen-
ciais que estão sendo pagos, foi por conta da oposição, deputado Wellin-
gton, deputado César, deputado Adriano. E aí, inclusive, eu concedo um 
aparte a V. EXª, só eu concluir essa primeira parte da cadeia de raciocí-
nio. Deputado César, a primeira pauta de hoje é sobre o Fumacop, e o 
Fumacop, o governador manda para a Assembleia para que ele seja ad 
aeternum, nós não somos contra o Fundo de Combate à Pobreza, depu-
tado Wellington, V. EXª está questionando? Não. Eu estou discutindo. E 
ao discutir, eu vou defender. Nós vamos votar a favor, mas as observa-
ções que nós fazemos é com relação à falta de transparência do Governo 
do Estado, nunca teve transparência do Fumacop, solicitamos informa-
ções e não têm, está lá o recurso e é para quê? Pra eleger deputado esta-
dual, deputado federal da base de Flávio Dino? É para garantir a reelei-
ção do governador ao Governo do Estado? É para garantir a sua eleição 
ao Senado? Para que serve o dinheiro do Fumacop? Não tem transpa-
rência. E agora vem para a Assembleia Legislativa uma alteração no 
Fumacop, porque está acabando o tempo, e para que ele seja ad aeter-
num, seja permanente. O governador Flávio Dino só tem mais oito me-
ses, terá um novo governador, a partir de abril, se ele assim sair da ca-
deira para ser candidato à Presidência ou ao Senado. Como que ele pode 
fazer ad aeternum? Mas o mais importante é a falta de transparência 
desse recurso. Como que o estado do Maranhão tem um projeto inova-
dor, tem um fundo de combate à pobreza, e a extrema pobreza aumenta? 
Tem desvios de recursos? Tem desvios de finalidade? Por que não ma-
tou a fome? Por que não matou a extrema pobreza? Por que não erradi-
cou? Por que não acabou? Nós temos pobreza e miséria em São Luís, na 
região metropolitana, em vários municípios. Nós temos bairros na nos-
sa capital, na região metropolitana, que vive o descaso, o abandono, 
como se fosse um município do interior do estado. E o nosso questiona-
mento, mais uma vez, é sobre a falta de transparência, Deputado César 
Pires, sobre a falta de transparência do Governador Flávio Dino com 
relação à administração dos recursos do FUMACOP. E, mais uma vez, 
entregar cheque em branco para Flávio Dino? Nós já vimos que ele não 
é de confiança, não tem confiança. Primeiro porque enganou a popula-
ção dizendo que seria a mudança. Só que a população não esperava que 
seria mudança para pior. Segundo, em vários outros momentos, traiu a 
confiança da população. O último empréstimo de 180 milhões só vota-
ram contra Deputado Wellington e Deputado César Pires. E aí, depois, 
vem o resultado do cheque branco. O que aconteceu? Vamos pagar 202 
milhões de juros. Cento e oitenta milhões de empréstimo mais 202 mi-
lhões de juros. Vamos pagar 382 milhões com o suor do trabalhador 
maranhense. E esse suor do trabalhador maranhense misturado com 
sangue. O suor do trabalhador maranhense misturado com sangue, o 
suor do trabalhador maranhense misturado com sangue. Pegar 180 mi-
lhões e pagar 202 milhões de juros, 382 milhões, um cheque em branco 
assinado por esta Casa e entregue ao desgoverno comunista, entregue 
ao Governador Flávio Dino. Coloquemos nossas mãos nas consciên-
cias, Deputado Wellington, Deputado César Pires votaram contra por-
que não tinha transparência. Nós deixamos bem claro. Sempre voltei a 
favor de empréstimo. Mas, meu amigo, um empréstimo para reformar 
rodovia estadual, querendo cantar de galo e querer ajudar o Governo 
Federal a reformar rodovias federais. E quer refazer reformas de rodo-
vias estadual com o sangue e o suor do trabalhador maranhense. Pegar 
180 milhões, pagar 282 milhões de juros, e o trabalhador maranhense 
pagar 382 milhões de reais. Isso é um absurdo.



  22       QUINTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2021                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 22
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Wellington, conclua por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-

nhor Presidente, era só para destacar, Deputado César, nós como oposi-
ção consciente, responsável em defesa da população do Estado do Ma-
ranhão. Nós jamais poderíamos votar contra o FUMACOP, jamais, mas 
precisamos, Deputado César Pires, bater na porta do Tribunal de Contas 
do Estado, que é um órgão auxiliar da Assembleia, bater no Ministério 
Público e solicitar, cobrar informações, diligências, investigações do 
FUMACOP. Para onde vai esse dinheiro...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Para 
onde vai o dinheiro se a população do Maranhão continua mais pobre na 
gestão do Governador Flávio Dino? Liberta, Maranhão! Acorda, Mara-
nhão! O tempo do Flávio Dino está acabando.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Presi-
dente, só para uma questão de Ordem, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de Or-
dem) - Agradeço a oportunidade, Senhor Presidente. É porque, princi-
palmente hoje, que é o Dia do estudante, é o nosso dever aqui, como 
homens públicos, informar à população, não desinformar e não com-
partilhar e legitimar fake News. Existem vários discursos que são feitos 
aqui nessa Casa como, por exemplo, o que foi feito agora, dizendo que 
o aumento da pobreza no Estado do Maranhão se dá em razão de um 
suposto desgoverno estadual. É bom destacar com base em dados, o 
acho não pode prosperar, Senhor Presidente, com base nos dados, só 
uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não, isso não é uma Questão de Ordem, V.Exa. está discutindo o assun-
to, V.Exa. pode se inscrever para discutir ou para encaminhar. Questão 
de Ordem é para discutir a questão regimental, eu vou lhe devolver a 
palavra.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Então, gostaria 
de me inscrever para discutir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V.Exa. pode encaminhar, a discussão já está encerrada.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Gostaria de en-
caminhar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V.Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, fazendo aqui o devido encaminhamento, 
como eu estava falando, nós estamos aqui como homens públicos para 
informar e empoderar as pessoas e não desinformar, não legitimar fake 
news. Discursos que afirmam que a pobreza no Estado do Maranhão 
ela aumentou em razão de desgoverno, do desgoverno estadual, do des-
governo comunista, isso não existe. Eu peço para aqueles que aqui o 
fazem como palanque de compartilhamento de fake news que estudem 
e tragam dados concretos, como estou fazendo aqui agora, Deputado 
César. A FGV publicou um estudo que aponta que, no Brasil, a pobreza 
triplicou, Deputado Hélio, a pobreza no Brasil triplicou de 9,5 milhões 
em agosto de 2020, para 27 milhões em fevereiro de 2021, são dados 
concretos e estudos da FGV. É isso que nós precisamos compartilhar, 
a pobreza aumentou no país em razão da pandemia que gerou uma re-
cessão econômica por falta de políticas sociais que ajudam aqueles que 
mais precisam, os empresários que perderam a sua empresa, as pessoas 
mais pobres que perderam seus empregos. Como o Governo do Estado 
tem feito aqui, entregando cestas básicas, é o auxílio Mais Renda, é o 
Vale Combustível, é o Vale Gás, eu iria ultrapassar cinco minutos aqui 
afirmando todos os programas estaduais que o Governo do Estado, que 
o governador Flávio Dino vem fazendo, e olha, Senhor Presidente, que 
eu não sou líder do governo, eu sou professor, eu sou advogado, e so-
bretudo sou uma pessoa justa. E eu desafio essas pessoas que vêm aqui 
para fazer discurso político pela política partidária que abram os olhos 

também para ilicitudes que estão sendo praticadas na gestões munici-
pais, e não tão somente fazer discurso contra governo A ou governo B 
por amor ou por paixão, mas, com base na ciência, com base na técnica. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, deputado Wellington. Questão de Ordem, por genti-
leza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Fazer 
o encaminhamento, por cinco minutos. Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu fiz 
a discussão por dez. encaminhamento por cinco minutos, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vossa Exa., tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Senhor Presidente, demais pares. Eu ouvi atentamen-
te o discurso do deputado Duarte Júnior. Eu não ia entrar nesse debate, 
mas eu me senti instado a entrar no debate e aí eu vou tocar na palavra 
coerência e a palavra incoerência, que tem o prefixo in, negação, que é 
a falta de coerência, e cobrar ao deputado Duarte, coerência. Eu sempre 
tive coerência política, fui eleito na base do governador Flávio Dino, 
pedi voto para o Governador Flávio Dino e não pedi um santinho, um 
combustível. Eu pedi voto consciente para o Governador Flávio Dino. 
E andei o Maranhão a pé, de carro. Conheço as estradas e os municí-
pios do Maranhão e a pobreza e a miséria. E faço a cobrança tanto da 
prefeitura como do Governo do Estado. O Deputado Duarte não tem 
coerência. Nunca levantou a voz contra a Prefeitura de São Luís porque 
era aliado do Governo do Estado. E agora, em menos de seis meses 
do Prefeito Eduardo Braide, o Deputado Duarte vem fazer fiscalização 
e cobrança da Prefeitura. Vamos. Eu cobro e vou junto com a Vossa 
Excelência. Nós vamos também cobrar e fiscalizar as escolas estaduais. 
Faço o desafio a Vossa Excelência. Nós temos um projeto chamado de 
Olho nas Escolas e apontamos o desgoverno nas escolas, mas, como a 
pauta não é essa, só chamei atenção da palavra coerência e do prefixo de 
incoerência. Chamo a atenção do deputado Duarte. Deputado Duarte, 
em momento algum, eu falei de política. Falei de partido e faço o meu 
trabalho de fiscalização na Assembleia que todo o deputado deveria fa-
zer. E Vossa Excelência vem dizer que a pobreza aumentou em todo 
o Brasil. Eu estou aqui com dados do IBGE, Deputado Duarte, dados 
do IBGE antes da pandemia, antes da pandemia. E olha a informação: 
Maranhão é o estado onde brasileiros vivem, o estado onde mais brasi-
leiros vivem em extrema pobreza, segundo o IBGE. Não sou eu. Se tem 
alguém que utiliza redes sociais para fazer fake news, para se utilizar de 
fake news, para lacrar não é o deputado Wellington do Curso. O que eu 
falo na tribuna, eu utilizo redes sociais e faço as devidas colocações, so-
licitações, provocações dos órgãos de fiscalização e controle, Tribunal 
de Contas, Ministério Público, Polícia Federal e, assim, o faço no meu 
mandato. Então, Deputado Duarte, só para o conhecimento de Vossa 
Excelência, dados antes da pandemia segundo o IBGE, o Maranhão 
é o estado onde mais brasileiros vivem em extrema pobreza. E essas 
informações publicadas pelo IBGE mostram que a extrema pobreza 
também aumentou no estado do Maranhão na gestão do Governador 
Flávio Dino. E o questionamento que eu fiz a Vossa Excelência não fiz 
ao Governo do Estado, mas como Vossa Excelência tomou as dores do 
Governo do Estado, que Vossa Excelência possa solicitar a transparên-
cia. Vou fazer novamente o requerimento, assim como o Deputado Cé-
sar Pires já fez, das transparências do FUMACOP já que o Governo do 
Estado do Maranhão combate a extrema pobreza, combate à pobreza do 
Estado do Maranhão, distribuindo cestas, onde candidatos a deputados 
estadual estão distribuindo cestas, comandante do Corpo de Bombeiro, 
Secretário de Segurança Pública, órgão do DETRAN. Vários candida-
tos a deputado estadual e deputado federal se utilizando da miséria e 
da pobreza para distribuir cesta básica. Como se isso fosse resolver o 
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problema da fome. Tenha santa paciência! Vossa Excelência não sabe 
o que é passar fome. Vossa Excelência talvez não conheça a miséria 
do Estado do Maranhão, de quem mora em casa de taipa e quem tem 
que cozinhar no fogo à lenha, que nem o botijão de gás tem, de quem 
não tem nenhum banheiro digno dentro de casa e tem que fazer as suas 
necessidades no banheiro chamado sentina ou privada, no fundo de casa 
e que fica ao relento e passando sol ou, às vezes, na chuva para poder 
usar o banheiro. É esse Maranhão que não aparece na propaganda, que 
o Governador Flávio Dino gastou 86 milhões, ou gasta com propaganda 
para mostrar o Maranhão que não existe. Se é para discutir, se é para 
debater, vamos debater com informações, com dados. Agora não venha 
me dizer que eu estou falando fake news ou publicando inverdades. 
Dados, informações do IBGE que o Estado do Maranhão é o Estado 
que tem o maior número de brasileiros na extrema pobreza. E eu estou 
dizendo isso, deputado Duarte, um deputado que votou em Flávio Dino, 
que confiou na mudança, confiou na mudança, aqui eu trago a decepção, 
a decepção de quem votou e pediu voto, votou e pediu voto sem pedir 
nada em troca, um voto consciente, porque eu acreditava no juiz federal, 
eu acreditava no professor universitário, eu acreditava no ex-deputado 
federal, acreditava que seria a mudança do Estado do Maranhão. Hoje a 
oposição que eu faço com coerência, com responsabilidade é a oposição 
de quem fiscaliza, de quem cobra, de quem foi eleito com o voto limpo 
e voto consciente, em 2014, sem um prefeito, sem um vereador, sem a 
utilização da máquina pública. E em 2018 sendo humilhado, ultrajado, 
perseguido pelo Governo do Estado, mais uma vez, voltei a esta Casa, 
e voltei a esta Casa sem nenhum prefeito, sem nenhum vereador, sem 
nenhuma liderança, sem dinheiro público, sem secretaria, sem órgão 
nenhum. Voltei a esta Casa com voto limpo, voto consciente. E faço o 
meu trabalho com muita seriedade, com muita responsabilidade. Então, 
antes, deputado, de dirigir a palavra, de falar de fake news, V. EXª deve-
ria prestar atenção e principalmente respeitar a minha história, respeite 
a minha história, respeite o meu trabalho na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. Se for com fatos, se for com argumentos, vamos 
tratar do Fumacop, do combate à pobreza. E o mais importante, eu além 
de apresentar e de fiscalizar apresento soluções para os problemas. Nós 
apresentamos uma Indicação e um Requerimento, eu e o deputado Cé-
sar e deputado Adriano, que o dinheiro do Fumacop fosse para pagar 
auxílios no Estado do Maranhão. Então, nós fazemos com responsabili-
dade, com coerência e mais uma vez, exalto o deputado César e Adriano 
pelo brilhante trabalho que também fazem na Assembleia Legislativa. 
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor Presidente, 
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) 
–Eu quero parabenizá-lo, Wellington, pela coerência em sua vida e seu 
posicionamento. Senhor Presidente, eu queria revisão ou verificação de 
quórum, por favor.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Presi-
dente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de Or-
dem) - O deputado Wellington fala muito e faz pouco. Antes ele falava 
que o governador não pagava as emendas...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Não, deputado, discutir a matéria não é Questão de Ordem. Está negada 
a Questão de Ordem para V.Exa. Estão todos sem som agora, o som 
está comigo, não vou dar Questão de Ordem mais agora, vou pedir con-
ferência de quórum e os deputados que, assim desejarem, confirmem 
suas presenças, os que estão aqui e os que estão on-line. Peço que zere 
o painel. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conto com a solicitação de cada deputado, Deputado Yglésio. Quero 
chamar a atenção e alertar os deputados que estão participando remota-
mente, deputados que estão online. Se algum dos deputados que estão 

online não quiser confirmar a presença, se manifestem, por favor, ou 
através da tela, ou aqui avisando o Bráulio. Vou tentar chamar aqui no-
minalmente. Deputado Marco Aurélio, V. Exa. quer registrar a presen-
ça? Deputado Edivaldo Holanda, Deputada Detinha. Deputada Cleide 
Coutinho, V. Exa. deseja confirmar a presença? Deputado Zito Rolim, 
Deputada Betel Gomes, Deputada Helena Duailibe.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Bloco 
PSDB está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À pro-
mulgação. Medida Provisória n° 359, encaminhada pela Mensagem Go-
vernamental n° 075, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto 
de Lei n° 381, de autoria do Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprova-
do. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 368, de autoria do Poder Executivo, 
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permane-
çam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Item 5. Projeto de Lei 
n° 370, de autoria do Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) – 
Pela Ordem, Senhor Presidente. Se puder antes do senhor passar agora 
para o voto dos projetos dos deputados, eu queria pedir a V.Exa., que 
todas essas resoluções oriundas da aprovação dos pareceres da Comis-
são de Constituição e Justiça, que ele fosse publicado para que a gente 
pudesse ter conhecimento disso. Porque o que eu estou vendo aqui é 
que todos nós aqui, eu diria para V.Exa., estamos votando sem nem 
ter conhecimento do conteúdo, isso, a princípio é muito bom, mostra 
a força do governo, mostra empoderamento do governo, mas mostra 
uma fraqueza parlamentar das mais horríveis que tem na vida. Então, 
não custa nada se votar esses pareceres todos que a gente possa tomar 
conhecimento. Eu acho que é muito pouco diante de tanto que a gente 
tem feito, de tanto que essa Casa vem fazendo, mas precisa isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado César. Meu querido Deputado César, todos os pareceres 
são publicados, inclusive nós temos o cuidado de quando apreciamos 
requerimentos de urgência nem votar na mesma sessão, até para que o 
parecer não seja verbal.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Mas onde é que está, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Está no Diário. Basta fazer a pesquisa e olhar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não, eu queria que 
botasse assim, às vezes está, se botasse dentro do próprio grupo nosso, 
Presidente, os pareceres. Ou criasse um grupo paralelo, apenas de tra-
balhos executivos. Eu acho que seria de bom tamanho, acho que isso é 
muito pouco diante de tanto que a gente já vem fazendo. Não custa nada 
se fazer isso. Fica de bom tamanho, a gente passa ter uma capacidade 
de interpretação muito melhor, de discussão muito melhor e enriquece 
a gente. Eu confesso para o senhor que não fiz de novo agora o pedi-
do para que os colegas, para não postergar muito dado o horário, não 
postergar muito a votação. Mas o certo, seria, no mínimo, o relator ler 
isso aqui. Para que a gente pudesse aprofundar mais, ter consciência da 
votação. Ter conhecimento e aprender.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César, as suas sugestões são sempre válidas, mas assim, está 
absolutamente cumprido o Regimento, essa sugestão do Relator é dar 
uma explicação sobre o Projeto em nome da Comissão, se assim dese-
jar, o Relator pode fazer. Então, mas assim, a publicação está garantida, 
o deputado tem todo o acesso para puxar o Projeto de Lei, inclusive se 
não pôde por alguma razão ler antes, pode no início da Sessão ou no 
início da Ordem do Dia pedir o Projeto de Lei para ver, eu mesmo, esta 
Sessão, por exemplo, teve um ou dois Projetos de Lei que eu estava 
na dúvida sobre o conteúdo, pedi aqui à Diretoria da Mesa para poder 
ler... então assim, toda a publicidade foi garantida, mas a sua sugestão 
é sempre pertinente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor Presiden-
te.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Colaborar com o 

deputado César que faz um levantamento importante até para enrique-
cer o debate da Casa. Digo que este Projeto, salvo engano, eu não sei se 
é o segundo, se é o penúltimo ou se é o último. O penúltimo, deputado 
César, se refere à alteração da Lei da Secretaria de Agricultura Familiar, 
que é um fomento que era pago em até 3 parcelas e a lei agora altera 
para que possa ser pago em parcela única, um fomento de mais ou me-
nos em torno de dois mil e quinhentos reais, por família, da Agricultura 
Familiar. O segundo é uma Lei fundamental que teve a indicação da 
deputada Ana, do deputado Yglésio, é uma Lei inclusive, de minha au-
toria, que define a cesta básica no Maranhão e esses produtos têm uma 
isenção fiscal de ICMS. Mas também quero aqui colocar o grande tra-
balho que a Comissão de Constituição e Justiça tem feito, na pessoa do 
Presidente Adelmo, e todas essas discussões, deputado César Pires, nós 
voltamos a uma modelagem antiga de fazer a leitura de cada parecer, de 
fazer a discussão de cada Parecer e o debate também de cada parecer. 
Então é importante, interessante que todos os colegas, mesmo aqueles 
que não fazem parte da comissão, participem para que a gente possa 
trazer um discurso e um debate produtivo e à altura da Assembleia Le-
gislativa que precisamos. Concordo com Vossa Excelência. Eu não sou 
o relator desses projetos; sou o líder do Governo. Esses projetos são do 
Executivo e, de fato, sinteticamente, são essas pautas que nós estamos, 
aqui, aprovando hoje. Mas agradeço e relato que Vossa Excelência sem-
pre foi um defensor de que a gente ampliasse o debate, principalmente 
na CCJ. E aí eu lhe convido porque nós voltamos àquela modelagem 
do ano passado em que a gente faz uma espécie de banca, e todos lá....

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu falo isso, Senhor 
Presidente, porque, na época em que o Deputado Neto Evangelista era 
presidente... E aqui eu não quero fazer analogia entre presidentes e não 
presidentes, mas é bom que se registre isso, por dever de justiça. Até 
professor de universidades vinham para cá. O Senhor é testemunha 
disso. Vinham para cá, assistiam ao debate, enriqueciam o debate. Era 
cheio de alunos na galeria, participavam. Foi destruído, desmontada 
essa situação. E, consequentemente, nós estamos retroagindo. É isso 
que eu acho que nós estamos. Não custa nada se fazer isso, se apre-
sentar o relato aqui dentro: olha, cada um agora por diante vai relatar. 
Agente fica mais atento. A gente discute. Se isso não é enriquecimento, 
me perdoe. Se isso agride, qualquer um, me perdoe. Mas é um enfra-
quecimento, uma fragilidade e eu acho que uma amalgama que pode 
existir entre o parlamento e tudo. Há pouco eu perguntava para alguns 
colegas: tu sabes o que estás votando? Sei não. Mas se querem assim, 
talvez esse seja o preço. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vamos dar segmento... 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – ...e aí a gente 
pode até discutir, inclusive, essa forma regimental de discutir os pro-
jetos...

O DEPUTADO CÉSAR PIRES - ... Eu quero aprender. Eu sou 
um aprendiz ad aeterno.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Mas, assim, a 
pandemia até atrapalhou muito no ano passado, Senhor Presidente. E 
aí atrapalhou de fato esse debate dentro da Comissão de Constituição 
e Justiça, mas lembrando aos colegas que essa não é a única comissão 
desta Casa e que, com essa alteração da Resolução que a Mesa Diretora 
fez, voltamos as reuniões das comissões, voltamos também às audiên-
cias públicas, que são fundamentais não só para nós deputados, mas 
para o povo do Maranhão, que é a oportunidade que tem. E espero, 
Presidente, em breve, V. Ex.ª liberar também a presença de público na 
galeria. No nosso estado vizinho, a Assembleia do Piauí já liberou com 
restrições. É importante a Mesa também estudar essa situação. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Mas o senhor ad-
mite que, na época lá que o Neto era presidente, Deputado Neto, era 
bom? O senhor gostou daquela época? Foi enriquecedor? Eu estou de-
fendendo justamente isso, nada mais. O presidente era o mesmo, os 
componentes eram diferentes. V. Ex.ª era líder, mas o aprendizado para 

mim foi enriquecedor. Eu confesso que saí....
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Senhores deputados, vamos seguir na sessão. Mas, antes de apreciar-
mos o projeto, nós estamos ainda, por força da pandemia, com restri-
ções de acesso. É desejo meu também, Deputado Rafael, que em breve 
nós possamos reabrir a galeria com todo o cuidado. Mas esses cuidados 
que nós estamos tendo são essencialmente com Vossas Excelências e 
com os demais servidores da Casa. Nós estamos num processo gradual 
de abertura. Nós estamos com as sessões já nas terças, quartas e quintas, 
as sessões inteiras. E vamos fazendo assim. À proporção que os nossos 
órgãos técnicos de saúde forem orientando, nós vamos fazendo. Espero 
que, agora, por exemplo, em setembro, a gente possa já abrir um pouco 
mais. O nosso desejo é ver a galeria com pessoas assistindo, é o comitê 
de imprensa funcionando com jornalistas aqui. Vários tem pedido para 
a Diretoria de Comunicação. Alguns falam comigo diretamente. E eu 
espero que a gente, em setembro, possa dar um novo passo. Por que não 
fizemos agora? Porque no início de setembro, mais gente terá tomado 
a segunda dose da vacina e, aí, teremos mais segurança para fazer esse 
processo, para dar seguimento a esse processo de reabertura. No mais, 
todos os projetos de lei, eles estão publicados, certamente, aqui todos 
sabem o que estão votando, porque todos são competentes, foram esco-
lhidos pelo povo do Maranhão, então, têm a responsabilidade de saber 
aquilo o que estão votando, e as Comissões estão funcionando em sua 
plenitude, inclusive a resolução última, já determina que sejam realiza-
das as reuniões de forma presencial, como forma de estimular o debate, 
porque o debate ele pode ser feito nas comissões e evidentemente aqui 
no plenário, que é, digamos assim, a instância final do processo legis-
lativo. Mas claro, as contribuições de V.Exa. são sempre muito perti-
nentes. Nós estamos no item 5. Em votação. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de 
Resolução Legislativa 140, de autoria do deputado Roberto Costa (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Le-
gislativa, de autoria do deputado Yglésio (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
a segundo turno. Requerimentos à deliberação do plenário. Os itens 8 
e 9 serão transferidos, a pedido do autor, deputado Wellington do Cur-
so. Item 10, deputado Roberto Costa, requerimento 301, de autoria do 
deputado Roberto Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao deputado 
Roberto Costa que entre em contato com a Secretaria da Mesa, com o 
Cerimonial, para que possamos marcar a data. Requerimento nº 302, 
de autoria do deputado Othelino Neto (lê. Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Re-
querimento nº 303, de autoria do deputado Roberto Costa (lê). Essa 
Sessão Solene já até foi aprovada e estava marcada para o ano passado, 
mas, com o início da pandemia, as sessões foram suspensas e não pôde 
ocorrer, e o deputado Roberto está solicitando que façamos agora, que 
o plenário autorize a Sessão Solene para este ano. Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprova-
do. Peço ao deputado Roberto que entre em contato com a assessoria da 
Mesa para marcar a data e organizar a Sessão. 

V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Inscrito o deputado Wellington do Curso, por 30 minutos, com apartes. 
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespecta-
dores que nos acompanham por meio da TV Assembleia. Como havia 
extrapolado o tempo do Pequeno Expediente e com a benevolência do 
nosso Presidente, para que eu pudesse usar o tempo do Grande Expe-
diente. Sinto-me até lisonjeado, até porque é um tempo maior e aí eu 
fico mais à vontade para abordar os cinco tópicos. O primeiro deles é 
que hoje é Dia dos Magistrados. E aí fazemos uma justa homenagem a 
todos os magistrados do Estado do Maranhão. E eu faço duas referên-
cias elogiosas a dois magistrados que conheci muito antes de serem 
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magistrados, que é o doutor Holídice Cantanhede Barros, que é presi-
dente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, e o dou-
tor Marco Adriano Fonseca, que é juiz em Pedreiras e é o vice-presiden-
te da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão. Então dois 
grandes homens públicos, tanto o doutor Holídice Cantanhede Barros 
como o doutor Marcos Adriano, que honram a magistratura no Estado 
do Maranhão. Aqui eu faço minha referência elogiosa a todos os magis-
trados do Maranhão, em especial a esses dois magistrados, doutor Holí-
dice Cantanhede Barros e doutor Marco Adriano. Doutor Holídice Can-
tanhede Barros, inclusive, foi professor do Curso Wellington. E o doutor 
Marco Adriano é uma história de superação. Além de ter sido aluno, 
hoje, também professor do Curso Wellington, aprovado em primeiro 
lugar em escrivão de polícia, foi para São Mateus, concludente do curso 
de Direito na UFMA, passou em primeiro colocado para agente admi-
nistrativo na Polícia Federal, depois para analista do TJ e aprovado em 
quatro concursos para a magistratura, inclusive primeiro colocado para 
juiz no Estado do Maranhão. Um grande homem, um homem de um 
grande coração e também um grande juiz, um grande magistrado. Eu 
tenho certeza que a Magistratura do Maranhão e a Magistratura do Bra-
sil tem orgulho de ter nos seus quadros um homem público como o juiz 
Dr. Marco Adriano. Parabéns, Dr. Marco Adriano, e parabéns a todos os 
magistrados do Estado do Maranhão. Nós apresentamos também, na 
data de hoje, as nossas homenagens aos advogados. Temos deputados 
advogados. E a nossa luta em defesa da advocacia. Apresentamos o PL 
Nº 191, que dispõe sobre isenção aos advogados de pagamentos, isen-
ção de taxas processuais e execução de honorários advocatícios. Apre-
sentamos também o projeto lei que (inaudível) o salário mínimo profis-
sional dos advogados privados no Estado do Maranhão. Encaminhamos 
Mensagem ao Congresso para que pudesse manifestar posição contrária 
naquele momento que estavam querendo acabar com o exame da Or-
dem. Institui também, por meio do projeto de Resolução nº64/2018, o 
prêmio Advocacia Cidadã Maranhense. Hoje teria reunião as 16h com 
o Dr. Thiago Diaz, presidente da OAB, para levar as duas demandas: 
primeiro, essa resolução legislativa na Assembleia, aprovada pela As-
sembleia, que institui o Prêmio Advocacia Cidadã Maranhense, para 
que possa ser construído juntamente da Assembleia com a OAB. E a 
OAB também tratará de uma pauta importante em defesa dos aprovados 
no concurso para CFO, do Bombeiro e da Polícia Militar do Estado do 
Maranhão. Estamos levando essa demanda à OAB para que possa ana-
lisar e ver a possibilidade de impetrar uma ação, judicializar um manda-
to coletivo, um mandado de segurança coletivo em defesa dos aprova-
dos no concurso da Polícia Militar, para oficial do bombeiro e oficial da 
Polícia Militar. Hoje também Dia do Estudante, e tenho a grata satisfa-
ção de ser professor, na verdade, eu sou professor. Meu Presidente, meu 
governador Arnaldo Melo, eu não sou deputado, eu estou deputado, 
Deputado existe a temporalidade do cargo, fui agraciado por Deus e 
pela população em estar ao lado de Vossa Excelência nessa legislatura, 
com os demais pares, na legislatura passado. Mas eu não sou deputado, 
eu estou deputado, sou professor e vou ser professor até o meu último 
dia de vida, e como professor, nós defendemos a educação, os alunos, 
professores, e trouxemos para Assembleia legislativa essa defesa, inclu-
sive criamos um Projeto chamado de Olho nas Escolas, fiscalizamos 
escolas públicas estaduais e públicas municipais. Fizemos muitos le-
vantamentos nas escolas públicas municipais de São Luís, de Ribamar, 
de Paço do Lumiar, Raposa, escolas públicas municipais de outros mu-
nicípios, e também do Estado do Maranhão. E constatamos in loco que 
uma propagando do Governo do Estado, um Projeto de Governo do 
Estado que fala de Escola Digna, nós constatamos que muitas das esco-
las encontradas são dignas, mais dignas de pena. E algumas dessas es-
colas só foram reformadas após a nossa denúncia, após o nosso questio-
namento, que solicitamos informações da Secretaria de Educação, 
mandou uma relação para a Assembleia, e achava que essa relação seria 
simplesmente para inglês ver, para cumprir tabela. Nós pegamos essas 
informações, pegamos esses dados e fomos visitar as escolas, fomos 
conhecer as escolas, temos um levantamento de todas escolas de São 
Luís, da gestão do prefeito Edivaldo Holanda e que agora sob a gestão 
do prefeito Eduardo Braide solicitamos que sejam feitos os reparos, as 

reformas necessárias para receber os nossos alunos. Nós fomos in loco, 
nós vamos in loco, nós conhecemos a realidade de escolas que não têm 
iluminação, de escolas que não têm ventilação, atrapalhando a aprendi-
zagem do aluno, e nós cobramos com coerência, com responsabilidade, 
fazemos isso desde o primeiro dia de mandato. E o nosso projeto “De 
Olho nas Escolas”. E hoje como o Dia do Estudante, por falar de olho 
nas escolas, as escolas estavam paradas, mas estranhamente o Governo 
do Estado gastou muito com diárias, inclusive na Secretaria de Educa-
ção, e hoje, estudante, eu reafirmo o meu compromisso, vamos voltar 
com o nosso projeto “De Olho nas Escolas” a partir de hoje, escolas 
municipais estaduais, e visita in loco, como fizemos lá em Pastos Bons, 
e só foi reformada depois que fomos lá. Como fizemos em Nova Iorque, 
que só foi reformada depois que fomos lá. Eu tenho o reconhecimento 
da Dona Analice, de 93 anos, falando com ela no último final de sema-
na, ela disse: “Deputado Wellington, a escola de Nova Iorque só foi re-
formada porque Vossa Excelência veio aqui e denunciou”. E assim fo-
ram muitas outras, e vamos voltar agora o nosso projeto “De olho nas 
Escolas”, in loco, verificando, solicitando informações ao Governo do 
Estado e denunciando, se for o caso, ao Ministério Público, para que 
tomem as devidas providências, porque no caso de Pastos Bons e de 
Nova Iorque, por exemplo, tivemos que acionar o Ministério Público, 
porque o Governo do Estado insistia mentindo dizendo que a escola era 
digna, mas digna de pena. Então, estamos com o olhar voltado nova-
mente, a partir de agora, para as escolas do Estado do Maranhão. Eu 
digo escolas públicas estaduais, escolas públicas municipais. E já cha-
mei a atenção de uma informação que chama a atenção, o exorbitante 
gasto com diárias no Estado do Maranhão. Vou falar aqui, em primeira 
mão, o Governo do Estado gastou R$ 220 milhões só de diárias, R$ 220 
milhões só de diárias. Tem gente passando fome no estado do Mara-
nhão, e o Governo do Estado gastou R$ 220 milhões com diárias. Mas 
com diárias para quê? Com qual finalidade? Para realizar políticas pú-
blicas ou para fazer politicagem em órgãos e secretarias? Atentamente, 
atentamente e com muita responsabilidade, vamos fiscalizar e cobrar. 
R$ 220 milhões de diárias só na gestão do Governador Flávio Dino. Só 
o Governador Flávio Dino já torrou 210 mil reais de diárias, mas para 
quê? Para ir se filiar ao PSB, por exemplo, e otras cositas mas. Quere-
mos esclarecimentos, vamos fiscalizar. Na gestão do Governador Flávio 
Dino, farra das diárias, R$220 milhões de diárias. Denunciamos, aqui, a 
farra de diárias do Detran. É por isso que ele está calado. É por isso que 
ele está calado. Claro, se ele não dá exemplo. Só o Governador já torrou 
o dinheiro público do cidadão, do pagador de impostos, 210 mil reais de 
diária. A exemplo, está lá no Twitter dele que ele viajou e foi para Bra-
sília se filiar no PSB. E está lá com diária paga pelo Governo do Estado, 
pelo trabalhador maranhense, pelo pagador de impostos, pela popula-
ção. R$ 220 milhões só de diárias no Governo do Estado. E, assim, a 
farra em todas as secretarias. Mas, enfim, continuando nosso pronuncia-
mento com relação ao Dia dos estudantes, solicitamos manutenção pe-
las datas da prova do ENEM, retirada da CNH como requisito para 
inscrição no CFO. Olha o absurdo: o jovem tem o sonho de ser oficial 
da Polícia Militar e do Bombeiro com 17 a 18 anos e ele tinha que ter 
habilitação. Olha que absurdo! Que requisito falho. E nós conseguimos. 
Se hoje não tem mais exigência da habilitação para inscrição do CFO, 
luta nossa, luta do gabinete do Deputado Wellington do Curso e da As-
sembleia. Porque, diga-se de passagem, eu não sou nada, eu não sou 
ninguém sem a Assembleia Legislativa, sem o meu Poder. Eu sou mem-
bro do Poder legislativo estadual. Eu tenho orgulho de ser deputado 
estadual. Eu tenho orgulho de ser deputado estadual. Eu não me enver-
gonho. Eu tenho orgulho da minha chegada até aqui. Uma chegada dig-
na, uma chegada honrada com voto limpo, com voto honesto. Muitas 
pessoas enricaram na política. Uns até dizem que eu empobreci na polí-
tica colocando o prédio do Renascença para vender para pagar dívidas, 
honrar compromissos. Mas eu não me envergonho. Se tenho dívidas 
como empresário à frente do Curso Wellington, pode ter certeza que é 
com muita dignidade. Quem não deve? Levante a mão quem não deve. 
Tem cadeira rasgada no Curso Wellington? Tem uma parede que precisa 
ser pintada, precisa ser melhorada? Tem. Mas não tem dinheiro de se-
ringa, não tem dinheiro de máscara, não dinheiro de merenda escolar, 
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não tem dinheiro de desvio de recursos público, não tem dinheiro de 
corrupção, não tem dinheiro de licitação. É com muito orgulho, orgu-
lho, deputada Socorro Waquim, orgulho pulsa na minha veia, orgulho 
de ser deputado estadual e orgulho de ser deputado estadual com muita, 
muita responsabilidade de ter chegado até aqui pelas mãos de Deus e 
pelo voto consciente, pelo o voto do povo. Está aí a deputada Ana, que 
é minha parente de consideração, minha prima, tenho muito carinho e 
respeito e conhece a nossa história, deputado César conhece a minha 
história, meu amigo, um dos poucos gabinetes que eu vou é o de V. Exa. 
Eu vou ao gabinete de V. Exa. a gente conversa muito, uma história de 
superação onde meu pai me deixou eu tinha sete meses de nascido, eu 
não tenho trauma, eu não tenho carma em relação a isso, eu superei há 
muito tempo e ele me deixou eu tinha sete meses de nascido, criado sem 
pai, minha mãe dona de um prostíbulo e eu padeci muito na época e eu 
não tinha o conhecimento desse termo, hoje o termo mais trabalhado no 
dia a dia, que é o bullying, eu sofri bullying quando era criança e ado-
lescente que eu não ia prestar, que eu não ia ser gente e eu comecei a 
trabalhar com 14 anos como empacotador no Pão de Açúcar, fui arru-
mador de cama de motel, vendia frutas na rua, almoçava ali no bande-
cozinho ali vendendo frutas na rua, estudava debaixo de um poste para 
ser sargento do Exército, para ser sargento do Exército eu estudava de-
baixo de um poste para economizar energia em casa, a pobreza, a misé-
ria, as dificuldades fui aprovado para sargento do Exército, eu podia 
mentir para os meus alunos dizer que foi bem classificado, eram duas 
mil vagas, eu fui o candidato 1998, eu fui o antepenúltimo, mas é muito 
melhor passar em último, penúltimo, antepenúltimo do que não passar 
e eu passei com muito orgulho, de 2 mil vagas eu fui o antepenúltimo, 
e fiz o curso de formação com muita seriedade, com muita responsabi-
lidade. Curso de montanha, de preparação de guerra na selva, durante 
quinze anos fui sargento do Exército, nunca faltei, nunca cheguei atra-
sado, sem nenhuma repreensão, saí com comportamento excepcional. 
Instrutor do curso de cabo, instrutor do curso de sargento, altamente 
operacional, combatente de selva, melhor atirador por vários anos, 
combatente de selva, e uma vez combatente de selva, sempre combaten-
te de selva. Eu continuo e sou combatente de selva. Dez meses depois, 
fui para o Serviço de Inteligência e passei dez anos no Serviço de Inte-
ligência, e acompanhando o Estado do Maranhão em todos os seus mo-
vimentos estudantis, sindicais e esses levantamentos são repassados ao 
governo federal, e o contato com todos os órgãos de segurança da Polí-
cia Militar, Bombeiro, da Marinha e Secretaria de Segurança Pública. E 
lembro, trago à memória neste momento, que eu conhecia o Secretário 
de Segurança Pública, Jefferson Portela, muito antes de ser deputado e 
muito antes de ser secretário. Muitas vezes trocamos informações, da-
dos e por isso que eu tenho respeito ao Secretário Jefferson Portela, e se 
alguns questionamento que eu faço, eu faço à secretaria, faço a Flávio 
Dino, mas tenho respeito ao secretário Jefferson Portela, e ele sabe dis-
so. Dado o trabalho que realizamos e algo que eu tenho é gratidão pelas 
pessoas que cruzaram o meu caminho. Então, com muita seriedade e 
responsabilidade, fui sargento do Exército, por quinze anos. Então, 
quem veio à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, é um de-
putado que estudou em escola pública, é um deputado que começou a 
trabalhar desde os 14 anos de idade, é um deputado que tem orgulho de 
ser deputado. E já falei isso, de estar nessa legislatura com homens sé-
rios, com homens honrados no Estado do Maranhão. E aí, Luiz, não o 
conhecia ainda, estendo a V.Exa., que está a tão pouco tempo, mas tam-
bém do nosso trabalho, orgulho de fazer parte com o Zé Inácio, agora 
com V.Exa. também. Então essa Casa tem um deputado atuante, presen-
te, nunca faltei. Nunca cheguei atrasado. E sempre respeitei todos os 
deputados. Mas não venham peitar sem argumentos e, principalmente, 
pelo lado pessoal. Minha vida é um livro aberto. Todas as minhas carên-
cias, deficiências, mazelas estão expostas. Não tem problema nenhum. 
Vamos debater no plano das ideias e da Assembleia. Lado pessoal, va-
mos para o escárnio. Vamos para expor as veias. E, aí, pode ter certeza, 
como um bom combatente, não tenho medo do debate. A única coisa 
que eu tenho medo nesta vida é do castigo de Deus. Mas eu tenho a 
grata satisfação e as misericórdias que o Deus que me trouxe aqui, que 
o Deus que me abençoa é um Deus bondoso e magnifico. E é por isso 

que uma vez, num debate com um deputado, ele quis me afrontar e 
disse: “Deputado, V.Exa. está fazendo o que aqui na Assembleia? Está 
a serviço de quem? Está a mando de quem?” E o melhor pronunciamen-
to que eu fiz até hoje foi o que eu tive a oportunidade de esclarecer 
quem eu estou aqui para servir, o Rei dos reis, Senhor dos exércitos, 
criador do céu e da Terra. O meu Deus todo poderoso. E a mando de 
quem? A mando do povo, meu patrão. Quem me trouxe aqui foi o voto 
consciente, o voto limpo. Não tem dinheiro de secretaria, não, papai. 
Bota para competir em condições normais, sem secretaria, sem emenda, 
sem dinheiro, sem cargo, sem direção, sem nada, tête-à-tête. É muito 
fácil se esconder atrás de um cargo, de um órgão, de toda a estrutura. É 
muito fácil, é muito fácil. Quero ver é fazer história. Deputado Wellin-
gton está fazendo história no Estado do Maranhão, história, história. E 
não fui me aproximar do poder. Eu podia estar até hoje bajulando, ba-
bando, lambendo as botas de Flávio Dino, mas eu não sou homem para 
isso. Eu sou homem de coerência. Eu sou homem que sei reconhecer 
que eu vim para cá para defender a população do Maranhão. E pago um 
alto preço. Não faço parte de grupo. Não faço parte de Bloco. Não faço 
parte de Comissão. Tenho o menor tempo nesta Casa. Eu pago um alto 
preço. Não pagam as minhas emendas. E emendas não são minhas; são 
do povo. Não pagam as minhas emendas. Sou perseguido, sou prejudi-
cado na minha família, no trabalho da minha família. Mas eu sou duro, 
sou resistente, sou resiliente, sou um combatente; e nada, nada me afas-
tará dos meus objetivos. E pode ter certeza que vou continuar firme com 
as minhas ações na Assembleia Legislativa, defendendo o policial mili-
tar, defendendo o policial civil, defendendo o professor, defendendo o 
enfermeiro, defendendo o médico, defendendo o estudante. Vou para a 
rua mesmo. Concluindo, Senhor Presidente, cumprimento da Lei Esta-
dual que garante aos quotistas o direito de concorrer simultaneamente 
com os candidatos de ampla concorrência, isso para o CFO, implanta-
ção do curso de Medicina em São Luís, que desde o primeiro momento 
é uma demanda antiga, só tinha Medicina em Caxias, implantação em 
Imperatriz, por que não em São Luís, dr. Yglésio, por que não em São 
Luís, uma luta antiga, e o curso de Medicina de Caxias beneficia muito 
mais os piauienses que estão lá próximos do que o próprio ludovicense, 
ou os maranhenses. E é por isso que uma luta antiga para que a UEMA, 
em São Luís, também tenha o curso de Medicina, e ficamos agora orgu-
lhosos que a Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís, vai ter 
o curso de Medicina, graças a uma luta antiga do deputado Wellington, 
uma defesa antiga do deputado Wellington, curso de Medicina também 
na Universidade Estadual em São Luís. E por último, Senhor Presiden-
te, a nossa luta desta semana, em defesa de oficiais, ou melhor de can-
didatos a uma vaga de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombei-
ros. O trauma de pais, de mães e de alunos que viram a oportunidade de 
mudar de vida, de conquistar um futuro melhor, e se debruçaram sobre 
os livros, para estudar, para passar, e o mais importante, um sonho aca-
lentado no coração de ser um oficial da Polícia Militar, defender a brio-
sa Polícia Militar, defender a segurança pública do Estado com a sua 
própria vida, sabendo das dificuldade, dos percalços, das lutas diárias, 
mas homens e mulheres, adolescentes, sonharam, vou ser oficial da po-
lícia, vou ser oficial do bombeiro. Preciso fazer o quê? Estudar para o 
vestibular da UEMA, estudar, estudar, estudar, deputado Wellington, 
além de estudar, estudar, estudar, se esfolar, se lascar, se arrebentar de 
quê? De estudar, e assim o fizeram, aí a jovem Natália, passa me primei-
ro colocado para o CFO da Polícia Militar, olha a alegria estampada no 
rosto, o olhar dessa pessoa, o orgulho da família. Uma jovem aprovada 
em primeiro lugar para CFO da Polícia Militar, oficial da Polícia Mili-
tar. Saiu o resultado oficial na quinta, ela comemora, começa a se pre-
parar para o teste físico, no outro dia sai uma outra lista, e ela que esta-
va em primeiro lugar passa para sexto, e perde por que só foram quatro 
vagas, ficou fora do número de vagas. E aí, o que aconteceu? Frustra-
ção, decepção. E aí, o que aconteceu? Não era uma lista oficial na quin-
ta? Como é que sai outra lista na sexta? Sem explicação nenhuma. Ah, 
vamos lá, teve alteração no curso de História? No curso de Geografia? 
De Biologia? de Agronomia? de Medicina? de Direito? Não. Só teve 
alteração no Curso de Oficial da PM e dos Bombeiros. Epa! Tem algu-
ma coisa errada! Já aconteceu em oportunidades anteriores, nós não 
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estamos querendo prejudicar ninguém que está na segunda lista, quere-
mos que os alunos que estão na primeira lista sejam contemplados. As-
sim como aconteceu no ano anterior, houve um erro, aconteceu um erro 
e de 40 vagas passou a funcionar com 50, com 60 vagas. Se houve um 
erro da instituição, que a instituição possa assumir esse erro e que ela 
possa incluir a Natalia, que ficava em primeiro lugar e agora está em 
sexto não está dentro das vagas, que ela possa participar das outras eta-
pas. Não estou dizendo que ela vai ser oficial, ainda tem outras etapas, 
mas que pelo menos que eles sejam incluídos nas outras etapas, para 
que eles possam concluir as outras etapas e que possam inclusive fazer 
o Curso de Formação e aí , senhoras e senhores, o nosso orgulho, o or-
gulho de vestir a farda de Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. O 
Corpo de Bombeiros salvar vidas, apagar incêndios, ajudar o estado do 
Maranhão no Corpo de Bombeiros Militar, entrar na Polícia Militar, 
fazer o curso de formação e ir para aspirantado, exercer a promoção de 
segundo tenente, primeiro tenente, capitão, chegar ao oficialado da Po-
lícia Militar. O orgulho, o orgulho de defender a briosa Polícia Militar, 
o nosso orgulho. Deputado Wellington tem orgulho. Embaixo do meu 
sapato tem um coturno, embaixo do meu terno tem uma farda, Polícia 
Militar do Estado do Maranhão, honrada Polícia Militar. E o jovem 
aprovado para oficial só quer isso. UEMA, ainda dá tempo de reparar. 
UEMA, ainda dá tempo de corrigir. UEMA, faça isso por gentileza. 
Hoje, às 16 horas, teremos uma reunião com o presidente da OAB para 
ver a possibilidade de impetrar um mandado de segurança coletiva para 
que possa reparar esse erro, corrigir esse erro, e que todos que consta-
rem na primeira lista possam ser contemplados e possam fazer o curso 
de formação. Como pode, como pode estar na lista de aprovado e aí, 
depois, eu não consto mais na lista, se a lista era oficial? Só teve erro 
para oficial, para bombeiro da Polícia Militar. Que seja corrigido. Nossa 
luta hoje é ratificada por nosso posicionamento, inclusive no dia do es-
tudante. Senhor Presidente, fazendo as justas homenagens. Vejam como 
Deus é bom. Deus é misericordioso. Ia ter cinco minutos no Pequeno 
Expediente. Não daria para falar nem um terço do que eu tinha para 
falar e, aí, eu sou agraciado com 30 minutos no Grande Expediente. 
Deu para fazer referência elogiosa aos magistrados, em especial, Dr. 
Marco Adriano e Dr. Holídice Cantanhede de Barros, extensivo a todos 
os magistrados, desembargadores. Fiz a justa homenagem à OAB, ao 
nosso amigo Dr. Thiago Diaz, presidente da OAB e a todos os advoga-
dos do Maranhão. Uma justa homenagem aos estudantes e afirmar o 
nosso compromisso, os nossos projetos. Mas, infelizmente, nem tudo 
são flores. E eu precisava guardar o restinho do tempo que eu tenho para 
tratar de duas denúncias. Primeiro com relação ao Detran. A falta de 
transparência no Detran, a farra de diárias no Detran, farra de contrata-
ções ilegais no Detran, nepotismo. O atual diretor do Detran, Deputada 
Ana, Deputada Socorro, Deputado César, Deputado Luís, a farra do De-
tran está tão discrepante tão na cara, nepotismo. Um diretor foi nomea-
do no início de março, no início de abril, colocou o primo dentro das 
contratações irregulares. E, o mais grave, no dia primeiro de maio, dia 
do trabalhador, fizeram 12 nomeações. Era feriado, mas 12 foram no-
meados. Contratação irregular contínua, nepotismo, farra de diárias, eu 
não sei o que faltou lá. Tem que ter intervenção no Detran. Meu patrão, 
temos que abrir a caixa-preta do Detran. E aí, agora, publicaram que 
estão intensificando a retirada, a renovação de habilitação para justificar 
as diárias. É muita lambança, é muita cara de pau. Pensa que o povo é 
besta? Flávio Dino desrespeita a justiça, desrespeita o Ministério Públi-
co afronta o Ministério Público, afronta a justiça e Detran, direção do 
Detran. O Governo do Estado sabe que agora que eu estou começando 
a desvendar o Detran, agora que estou começando a fiscalizar o Detran. 
E não só eu, não só sou eu, mas todas as denúncias estamos encami-
nhando ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público Esta-
dual, ao Ministério Público do Trabalho, todos os órgãos para que pos-
sam acompanhar e entender o que estar acontecendo. Por quê? É uma 
caixa-preta, falta de transparência no Detran. Olha só o absurdo: Falta 
de transparência no Detran, continuação de contratação irregular, nepo-
tismo. Meu amigo, um contrato já foi aditivado 10 vezes, 2,7 milhões, 
para aonde está indo esse dinheiro? Que tanto aditivo é esse? A empresa 
ganhou um contrato em 2018, ganhou em 2019 e agora de novo 13 mi-

lhões de reais. Absurdo! Agora é que estamos iniciando a fiscalização, 
nos debruçamos sobre os documentos do Detran, mas tudo isso também 
com o apoio dos órgãos de fiscalização e controle. Por último, um mi-
nuto que me falta, chegou às nossas mãos uma grave denúncia, de mais 
outra secretaria do Governador Flávio Dino, a SECID, contratos milio-
nários de quase 300 milhões de reais, meu amigo, isso não pode e eu 
não acredito que está acontecendo, eu não acredito. Quase 300 milhões 
de reais, e o mais absurdo, o juiz da Primeira Cara Cível suspendeu seis 
licitações orçadas em quase 300 milhões de reais. Governador Flávio 
Dino, o que está acontecendo? Cadê a transparência? Direcionamento 
de empresa, contratação irregular, a mesma coisa que acontece na SIN-
FRA, Clayton Noleto está sendo investigado já. Estamos coletando to-
das as informações e todos os dados, e vamos percorrer todo o prazo 
normal. Vamos encaminhar à Assembleia Legislativa o requerimento, 
solicitamos informações da SECID, o que está acontecendo, essas pos-
síveis irregularidades, contratações ilegais, direcionamento, mesmas 
empresas. E aí depois formalizaremos ao Ministério Público, ao Tribu-
nal de Contas, as informações nesses autos que já existem de investiga-
ção já na Justiça. Enfim, nos chamou a atenção desse absurdo, eu não 
quero crer que tenha cartel montado na SECID, para abocanhar 300 
milhões de reais. Eu não quero crer, eu não quero acreditar. Eu não 
quero acreditar que foi montado um cartel para surrupiar o dinheiro 
público. Para mamar nas tetas do governo. Eu não acredito. Então, va-
mos solicitar as informações, por meio da Assembleia Legislativa do 
Estado, de forma oficial também para SECID, e fazer monitoramento e 
acompanhamento juntamente ao Tribunal de Contas do Estado, ao Mi-
nistério Público, e que o Governo do Estado possa se explicar sobre 
essas contratações ou possíveis contratações, possíveis irregularidades 
na SECID, de quase 300 milhões de reais. É o que tinha para o momen-
to, Senhor Presidente. Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas 
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. 
Bênçãos e proteção para todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Tempo dos Partidos e Blocos. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão. Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, com 
direito a partes.

A  SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da 
oradora) - Bom dia a todos, Senhor Presidente, deputadas e deputados 
aqui dessa Casa, TV Assembleia, imprensa, internautas, caros colegas, 
homens e mulheres, servidores aqui compromissados com a causa do 
nosso Estado do Maranhão. Quero aqui, primeiramente, agradecer a 
Deus, por retornarmos já as sessões presenciais, por estamos voltan-
do, aos poucos, aos trabalhos nessa Casa. Tudo em vista ao avanço da 
imunização no nosso estado das pessoas e até das crianças, que já estão 
sendo vacinadas. E isso nos dá mais tranquilidade e um pouco mais 
de segurança. Parabenizar aqui a atuação do Estado do Maranhão, do 
nosso Governador Flávio Dino, do Secretário de Saúde por estarem de-
senvolvendo o combate à pandemia e sendo referência no Brasil inteiro. 
Porque o Maranhão é o estado que menos registrou óbitos durante a 
pandemia. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui, hoje. Mas 
também venho tratar, Senhor Presidente, Deputado Wellington, Depu-
tado Yglésio, Deputada Socorro, sobre a aprovação na CCJ do Projeto 
de Lei da pobreza menstrual, que inclui o absorvente no item da cesta 
básica. Eu venho aqui dividir essa alegria. Tenho feito escutas nas co-
munidades, nas periferias, em escolas junto com a minha equipe aqui 
do gabinete, junto com a sociedade civil, junto com os movimentos. A 
gente tem feito essa escuta no Maranhão inteiro, abordando esse tema 
que, para nós mulheres, é algo muito natural, é uma questão de saúde 
mesmo. É uma questão que tem que ser debatida naturalmente. Tem que 
ser respeitada a construção desse tema que é a menstruação. Descons-
truir que menstruação não é um tabu, que a gente possa falar com natu-
ralidade, porque é algo permanente em nossas vidas durante um período 
de mais de 25 anos, desde a nossa infância, como meninas ainda. Hoje 
a gente sabe que tem meninas que com 9 anos, 10 anos, já menstruam. 
E é um tema que eu me sinto muito à vontade, Deputado Lula, de estar 
aqui discutindo na Assembleia Legislativa, porque, outrora, nós mulhe-
res tínhamos vergonha de falar sobre isso. Então, hoje, poder estar aqui 
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discutindo, parabenizando o nosso Governador Flávio Dino, que teve a 
sensibilidade, lá no início do ano, antes mesmo de virar notícia nacio-
nal, antes mesmo desse tema estar tão evidente. E eu fico muito feliz de 
estar, porque a gente acaba sensibilizando e tendo conquistas e vitórias 
e agregando fortalecimentos nessas discussões, a exemplo dessa Casa 
mesmo, onde a gente tem colegas homens que também defendem essa 
pauta. Porque nós precisamos dos homens também para construir po-
lítica para as mulheres e direitos para as meninas e mulheres do nosso 
estado. Não é uma construção individual ou específica de nós mulheres. 
Então eu fico muito feliz de fazer parte dessa construção, de contribuir 
aqui no Legislativo, desses pedidos de todas as meninas e mulheres do 
nosso Estado e hoje foi aprovado, foi aprovado essa semana, por esta 
Casa e fiz essa Indicação no início do ano, depois o nosso Governador 
Flávio Dino indicou e encaminhou para cá esse projeto de lei que é 
determinação do Executivo, onde foi aprovado, e o item do absorvente, 
Deputado Yglésio, V. EXª que também teve esse olhar desde o ano pas-
sado, em relação a nossa capital para que fosse distribuído aqui em São 
Luís, às nossas moradoras de ruas, que se soma também a essa força, 
eu fico muito feliz, assim desse seu olhar, em outras pautas também, 
na questão do luto obstétrico, que V. EXª tem defendido aqui, quero 
parabeniza-lo e dizer que assim vamos conseguir efetivar os direitos, 
porque a gente sabe que não é um item meramente cosmético, é um item 
caro que muitas meninas, muitas famílias não têm condição de comprar, 
então assim, trazer essa discussão para cá, depois que o nosso Governa-
dor encaminhou para a Casa esse projeto de lei que inclui o absorvente 
no item da cesta básica, assim eu quero aqui dividir com vocês essa 
conquista, e trazer aqui a felicidade de muitas meninas, em especial da 
periferia, porque a gente sabe que uma em cada quatro adolescentes 
brasileiras não têm acesso aos absorventes, uma em cada quatro brasi-
leiras já faltou aula por não ter condições de comprar o absorvente, qua-
se 30% das garotas no nosso país não têm acesso ao produto de higiene 
adequada, a gente sabe que é uma questão de saúde pública, deputada 
Socorro, a questão de ter direito a esse item, como falei ainda pouco, 
não é uma questão meramente cosmética, é uma questão de saúde para 
nós, mulheres, 22 % das mulheres brasileiras, das nossas meninas, de 
12 a 14 anos, não têm acesso a esse produto de higiene, específico no 
período menstrual. Esse número sobe cada vez mais, hoje já são 26% 
entre 15 e 17 anos, a gente sabe que a gente vive esse período por mais 
de 25 anos, a gente sabe também que comunidades que têm um índice 
de pobreza muito grande, onde a Casa está discutindo aqui os recursos 
do Estado do Maranhão, o FUMACOP no combate à pobreza da nosso 
Estado, a gente sabe também, nós temos consciência de que acaba não 
chegando o mínimo de atenção para essas mulheres, para essas meninas 
num contexto geral não só da fome, porque fica muito difícil, professora 
Socorro, uma mãe de família que já chefia sua família financeiramente, 
que já tem que bancar, que estruturar essa família em relação às suas 
condições financeiras ter que se dividir em optar pelo alimento ou pela 
questão de itens de necessidade para nossa saúde, a exemplo de me-
dicamentos, a exemplo do próprio absorvente, que é uma questão de 
saúde para as meninas. É muito difícil, hoje, ter que optar entre o prato 
de comida e esses itens que são necessários para nós mulheres, para as 
meninas do nosso estado e, no seio da sua família, a mãe ter que decidir. 
São mais de 4 milhões de meninas que não têm esse acesso a esses itens 
mínimos de cuidados para tratar da menstruação nas escolas brasileiras. 
São seis milhões e meio de meninas que vivem em casas sem ligação de 
rede de esgoto. Aí entram essas outras questões que prejudicam ainda 
mais, que contribuem ainda mais com essa questão da saúde da vio-
lência menstrual, que essa menina acaba usando miolo de pão, acaba 
usando papel higiênico, acaba usando panos. E isso faz com que a gente 
tenha mais consciência e sensibilidade da importância da inclusão desse 
item, Deputado Rafael Leitoa, que foi o deputado que fez a indicação da 
lei da cesta básica, e a gente ter o olhar de homens que fortalecem essa 
política, porque V. Ex.ª sabe que eu, como mulher, que a gente recebe 
muita crítica. “Isso é tema pra ser discutido num parlamento? Isso é 
tema para ser discutido numa tribuna, a questão da menstruação?” A 
questão de palavras mesmo que nos atinge. “A deputada agora vai falar 
de moldes, vai falar de coisas”. Então eu fico feliz de estar num espaço 

onde a gente tem a sensibilidade, a parceria de colegas homens que 
contribuem com essa política no combate a essa violência e à pobreza 
menstrual, e saber que nós temos um governador que atendeu, que viu 
a necessidade e que foi incluído na cesta básica. E também as escolas 
estaduais, o nosso Secretário de Educação, Felipe Camarão, fez um pro-
nunciamento em suas redes sociais, no Twitter, que será distribuído nas 
escolas, Deputado Yglésio, do nosso Estado o item do absorvente. En-
tão é mais um avanço para que a gente venha somar forças, professora 
Socorro, em meio a tantas dificuldades que a pandemia já nos trouxe, 
em especial, a nós mulheres.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Deputada, 
a senhora me permite um minutinho com a aquiescência do Presidente?

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Sim, professora.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (aparte) - De-

putada Ana, V.Exa. traz um tema de extrema importância, que é o tema 
que oferece às meninas, que serão as futuras mulheres, a segurança, 
porque também isso é segurança. A menina que tem uma família que é 
uma família estruturada, inclusive, é mais bem preparada. E tem meni-
nas que não têm essa sorte de ter uma família estruturada. Então ela fica 
totalmente solta, despreparada, insegura. E a primeira menstruação, por 
exemplo, é muitas vezes constrangedor. A menina não sabe lidar com 
isso. E quem tem que lidar com isso? A escola, porque isso acontece em 
um momento em que ela está na sala de aula e, às vezes por não estar 
preparada e não ter condições de se preparar com a sua higiene ade-
quada, ela passa constrangimento. Então as escolas precisam estar com 
esse olhar. E a senhora traz esse olhar feminino, um olhar de mulher 
com responsabilidade com a outra, isso chama-se também sororidade, 
uma mulher preocupada com outra mulher, mesmo que ela seja ainda 
uma adolescente, mesmo que ela seja ainda uma menina moça. Então, 
parabéns por essa questão por ter conseguido incluir nesse projeto, pa-
rabéns também ao deputado Rafael por ser o líder do governo e ter fei-
to essa discussão, mostrando a importância de que as meninas-moças, 
as meninas mulheres do Maranhão possam ter essa assistência no ato 
menstrual, que é um ato normal, que garantirá no futuro a gestação. 
Então, eu me solidarizo com a senhora. Me coloco também aqui nessa 
frente de luta por todas as questões que possam envolver as mulheres. 
E não dar assistência a essas meninas, isso sim é violência. Porque é 
você olhar o problema, detectar o problema, identificar, e ter condições 
e não fazê-lo. Mas a senhora fez exatamente o caminho inverso, detec-
tou, viu condições, tratou com o governo que se sensibilizou e agora 
efetiva essa ação importante que deve se estender por todo o Estado do 
Maranhão, principalmente nas escolas. Não só estaduais, mas sei que 
vai chegar também as escolas municipais para que não haja distinção de 
atendimento às meninas do Maranhão. Então, parabéns! Conte conosco.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Obrigada, pro-
fessora, pela sua contribuição. A senhora tem uma experiência muito 
grande na educação, nas políticas públicas, por toda sua trajetória como 
mulher nesses espaços de poder, antes mesmo de eu estar aqui, eu me 
sinto fortalecida de tê-la ao nosso lado, porque esse sim é o sentido 
da construção de mulheres como nós que estamos representando aqui 
outras milhões de mulheres do nosso Estado do Maranhão, é muito for-
talecedor trazer a sua experiência, a sua força somando a nossa para 
temas tão importantes. Quero parabenizá-la por sua fala também da im-
portância do papel de todas nós, mulheres, nesses espaços de poder. V. 
Exª tem levantado essa discussão aqui que é extremamente importante, 
onde estou na Câmara Federal, no Senado Federal, discutindo 
aprovações de Leis de garantia dos nossos direitos e dos nossos espaços 
aqui permanentes para que a gente não fique refém de partidos, para 
que a gente não fique refém de quotas. E isso garante com que leis 
como essas e como tantas outras que V. Exª e as nossas outras colegas 
deputadas já apresentaram aqui em defesa das mulheres maranhenses, 
é muito fortalecedor, e contribuindo também já para finalizar, Senhor 
Presidente, da mesma forma que se distribui camisinha, deputado Dr. 
Yglésio, V. Exª. que é médico, que evita várias doenças transmissíveis. 
A gente sabe que é um item caro, a gente poder avançar para que possa 
chegar realmente a esse nível, que seja distribuído num contexto geral 
para as mulheres que aqui estão em condições de rua, morando na rua, 
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para que sejam distribuídos nas escolas municipais. Para que sejam 
distribuídos em todos os espaços, nos postos de saúde, para chegarem 
às comunidades indígenas também, que detêm de uma cultura, mas que 
lá existem mulheres também que sofrem essa dificuldade, porque não 
é fácil. Então assim, eu quero aqui mais uma vez agradecer, a gente 
precisa parar de achar que menstruação é coisa de outro mundo, que 
é um tema que por muitos anos, por conta dessa sociedade patriarcal 
em que nós vivemos, tivemos já receio de discutir, até dentro da nossa 
família, até dentro de espaços como esse. E poder estar falando aqui em 
nível de Maranhão, em nível de Brasil, em nível de mundo, de um tema 
que está sendo levantado nacionalmente, das mulheres e das nossas 
meninas estarem representadas. Eu quero aqui parabenizar, mais uma 
vez o Governador Flávio Dino, porque são avanços como esses que vão 
garantir direitos, direitos de meninas e mulheres no nosso estado que 
vivem em situação de vulnerabilidade, de pobreza e que estão extintas 
a coisas mínimas de saúde, de valorização , de combate à violência, em 
todos os contextos. Então, para finalizar, aqui, eu quero agradecer, eu 
não poderia deixar de ressaltar a importância dessa lei que nós apro-
vamos, todos nós. Porque nós estamos aqui em buscas dos direitos de 
todos, homens e mulheres, em especial das mulheres. Parabenizar tam-
bém, deixar aqui o meu recado, a comemoração dos 15 anos dessa lei, 
como a senhora já relatou aqui, mais cedo, a lei Maria da Penha, que é 
mais uma conquista de todas nós mulheres, de Marianas, de Eloás, que 
faz com que nos mulheres sejamos respeitadas e que os nossos direitos 
sejam garantidos e que a justiça seja feita. Então eu fico muito feliz. Eu 
quero dizer, mais uma vez aqui, parabenizar as mulheres que tiveram 
coragem de denunciar o seu agressor e que, hoje, estão libertas dessa 
violência. E dizer também às mulheres que ainda vivem em situação de 
violência que elas tenham coragem de fazer essa denúncia, porque hoje 
já existem leis que garantem e que nos asseguram que façam justiça e 
que crimes como esses, pelo simples fato de sermos mulheres, nós esta-
mos perdendo ainda muitas mulheres no Maranhão e no Brasil. Muito 
obrigada a todos os colegas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deputado Yglésio por dez minutos, com direito a 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos. Apesar de já estarmos, na verdade, no período 
da tarde, a sessão hoje se estendeu, e eu fico feliz quando a sessão se 
estende porque é sinal de que as pautas voltam a circular aqui na As-
sembleia Legislativa do Maranhão, que tem muito a se falar no Estado. 
Falar um pouquinho dessa medida provisória que nós aprovamos hoje, 
aqui na Casa, e que, portanto, vai se converter em lei através da aprova-
ção da Casa, que foi em relação a essa inclusão dos absorventes nas 
cestas básicas. Isso é uma luta que é uma luta de várias pessoas da Casa 
e que, claro, traz um benefício muito grande a partir do momento em 
que vence tabus. Tabus, como por exemplo, uma menina que chega a 
perder, na rede de saúde, as meninas que têm baixa renda, chegam a fi-
car 45 dias fora da escola num período de um ano. Então isso é uma 
coisa muito séria. É uma desigualdade evidente. Quando a gente tem 
meninas com perda de cerca de 45 dias de aula no ano, claro que isso 
traz prejuízos grandes dentro da escola. E isso perdura também nas ou-
tras áreas, a mulher que não tem acesso, a mulher que não tem a possi-
bilidade de ter uma educação sexual, que isso é muito grave. Eu sempre 
conto uma história quando eu estou conversando sobre essa questão de 
direitos femininos, direitos reprodutivos, tudo isso aí, de uma moça que 
tinha mais ou menos 14 anos na época que eu estava dando plantão no 
hospital, devia estar por volta ali do 4º ou 5º período de Medicina na 
emergência do Socorrão I, pois bem, ela chegou lá com a colocação 
dentro da vagina dela encaixado no colo do útero uma tampa de deso-
dorante, aquilo ali fez uma infecção grave dentro do útero dela e ela 
com 14 anos precisou fazer uma histerectomia. Aí você já vê a gravida-
de da criação da criança, que era uma menina ali ainda, o pai pegou 
bateu em alto e bom som no peito dizendo que a filha dele só ia de casa 
para escola e que a escola ficava menos de 300 metros de casa, e a me-
nina ali já em uma atividade sexual, já com início de uma vida sexual 
para evitar repressão paterna colocou ali uma tampa de desodorante por 

dentro do colo do útero dela e gerou, volto a dizer, uma infecção grave 
e perdeu. Se a gente falasse isso aí de maneira corriqueira, se a gente 
pudesse dizer para as pessoas que é uma coisa natural do destino a 
menstruação, atividade sexual, a necessidade de consultar um ginecolo-
gista, tragédias como essas, certamente, não aconteceriam, porque são 
tragédias que acontecem todos os dias e como as pessoas têm diferentes 
realidades elas não chegam até nós, lamentavelmente, mas quando a 
gente sobe aqui para defender um direito à saúde, um direito reproduti-
vo, um direito à higiene básica seja na moradora de rua, seja na estudan-
te, seja na questão dos idosos também que cada vez mais eles estão 
alijados do processo de discussão da sociedade, quando a gente fez a 
indicação também das fraldas geriátricas também que é uma despesa 
muito alta para quem custeia o cuidado do idoso, ou do idoso que tem 
uma possibilidade ainda de ter uma estrutura ao seu redor para cuidar de 
si. Então, são coisas importantes quando a Assembleia avança nesse 
sentido. Nós propusemos a isenção, só que a isenção ela depende de 
uma convênio nacional entre o CONFAZ, e claro, por lei a gente só 
pode dentro do Estado do Maranhão incluir os absorventes e as fraldas 
no contexto da colocação como item da cesta básica, pagava 18% passa 
a pagar 12%. Então, eu fico muito feliz. Essa luta da Casa lamentavel-
mente não foi destacada pelo governo no momento que editou a lei, isso 
aí colocou como na cota do UNICEF, mas foi uma bandeira que a gente 
defendeu, eu tive a oportunidade de pelo menos 3 vezes ir na Secretaria 
da Fazenda solicitar ao Secretário, isso. Então fica aqui a nossa mensa-
gem do não reconhecimento a esta Casa, por parte do governador, que 
deveria ter reconhecido. Então, falo isso aqui de maneira muito respei-
tosa, como sempre faço inclusive quando subo à tribuna. Mudando aqui 
a pauta, que é uma pauta de extrema interesse societário, na verdade, 
falar um pouquinho aqui de vacinação segunda dose. A gente criou uma 
imagem em relação à pandemia de que nós temos uma vacinação muito 
alta aqui na cidade de São Luís e o Estado do Maranhão, no momento, 
ele também passou a reconhecer que as coisas não estavam tão boas 
quanto a gente imagina, apesar disso aqui, claro, ser um efeito prefeitu-
ra. Esse é o gráfico das mortes no Brasil, começou ali por volta de mar-
ço de 2020, a gente teve dias na primeira onda que está claramente, ali 
março até novembro, nós tivemos um pico ali de 1200, 1300 mortes 
diárias no Brasil, e aí nós tivemos a segunda onda que começou mais, 
de maneira mais intensa, no período de janeiro desde ano. Olha como a 
gente chegou a ter dias ali de ter três mil óbitos no país e, hoje, a gente 
caminha, de fato, a voltar a um valor que, na verdade, a gente está vol-
tando ao ponto mais alto da primeira onda. Ou seja, a gente ainda está 
aquém, longe do controle do que a gente imaginava. Na primeira onda, 
a gente chegou a ter mais de 50 mil casos diários. Na segunda onda, a 
gente passou de 70 mil e chegamos muito próximos a 80 mil casos diá-
rios. Hoje a gente ainda está no patamar de 32, 33 mil casos diários e 
ainda mais ou menos mil mortes. Ou seja, a gente não venceu isso aqui. 
E o que a gente percebe na primeira onda e na segunda onda? Que a 
gente teve um pico e que este pico ele começa a ter uma redução natu-
ral. Na primeira onda, a gente não tinha a vacina, mas a covid-19 ela 
recrudesceu, ela reduziu. Quando a gente teve a segunda onda, a gente 
chegou a um momento desesperador que a gente teve aqui no Brasil 
inteiro, em diferentes momentos. Só que a gente começou a ter uma 
redução. Hoje a gente praticamente não escuta falar que tem um paren-
te nosso, um amigo, um conhecido com covid-19 falecendo. Eu perdi 
minha tia e minha prima em um intervalo de menos de 30 dias. Mas a 
gente não está mais vendo isso aí, felizmente. Só que as pessoas estão 
estabelecendo uma relação direta disso com a vacinação. E a gente tem 
que ter muito cuidado nesse momento, porque a realidade é que o que a 
gente está observando, hoje em dia, é do curso natural da doença. Sabe 
por quê? Esses dados que temos aqui, a cobertura vacinal para toda a 
população, de fato, porque a gente tem que colocar as crianças, a gente 
tem que colocar os adolescentes, a gente tem que colocar os adultos e os 
idosos no cálculo. Não adianta fazer como, por exemplo, a Prefeitura de 
São Luís está colocando e, assim, muito respeitosamente, é um desser-
viço completo a forma que a Prefeitura está tratando a questão da vaci-
nação em São Luís. Porque eles estiveram trezentas mil doses a mais no 
período que teve problema do indiano que estava no navio que atracou 
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aqui em São Luís. E nós tivemos uma dose. Trezentas mil doses extras, 
que permitiu avançar com a questão da idade. Isso é ótimo, maravilha. 
Só que hoje eles vendem a situação de que está 98% da população adul-
ta vacinada. Olha, nós temos aqui, na cidade, uma de cada quatro pes-
soas, praticamente, está beirando o analfabetismo funcional, e as pes-
soas não entendem essa forma que a coisa é passada. Quando vai lá para 
televisão para o maior veículo de televisão da cidade dizer que está 98% 
da população adulta vacinada, a impressão que tem é que está todo 
mundo bem. Mas você conversar com 98 pessoas seguidas e perguntar 
se todas estão vacinadas, você vai ver que essa estatística não bate. En-
tão o que é a verdade? A verdade é isso aqui, é do grupo de pesquisa da 
Universidade Federal do Maranhão. Nós temos cobertura vacinal de 
primeira dose de 66% da população. Segunda dose, 20% da população 
geral. Isso aqui é população geral, que é o que conta. E primeira dose, 
só uma dose não imuniza, não está resolvida a situação. Se pegar Coro-
navac, ela só resolve alguma coisa depois da segunda dose. Quando 
pega a primeira dose da Astrazeneca, tem proteção aí de 70%, 75%. Da 
Pfizer, é um pouco mais. Mas quando vai falar de novas variantes, aí já 
cai um pouco. Então, aqui, oh, primeira dose em São Luís, a verdade é 
que 66% da população está com uma dose. Segunda, cai para 20%, para 
a gente chegar a imunidade de rebanho aqui, para dizer: Olha, covid-19 
não vai mais voltar, tem que ter 70% da população com duas doses, olha 
como a gente está longe disso. E aí quando chega na situação de todo o 
compilado do Estado, do consolidado, 44% apenas tomaram uma dose, 
se vai falar em segunda dose, 17, e isso tem se mantido estável há um 
tempão, não estamos conseguindo levar as pessoas a saírem de casa 
para vacinar, sabe por quê? Porque a propaganda institucional da admi-
nistração pública, ela é toda no sentido de contar vantagem e jogar pé-
talas de flor em cima das suas próprias ações, de dizer que nós estamos 
vacinando 98% da população adulta. Está bom, fecha o Centro de Vaci-
nação, porque está resolvido, e não está resolvida a situação, a gente 
tem que partir é para fazer pesquisa de campo para entender por que o 
cidadão, cidadãos do Maranhão não estão indo para a segunda dose da 
vacina. O Governo do Estado até sorteio está fazendo para tentar fazer 
as pessoas vacinarem, e não estão indo, o que é que está acontecendo? 
Dentro das Igrejas, os líderes religiosos que eu sei, porque chegam rela-
tos para nós, estão dizendo para os seus fiéis não irem vacinar, tem ca-
sos assim, e aí como é que a gente vai fazer a conscientização? Nós te-
mos que articular com segmentos religiosos para poder intensificar a 
questão da vacinação. Então, tem que se entender o que está acontecen-
do, sabe por quê? A população adulta não é 98 primeira dose que tem 
aqui a população adulto é 89% teve um monte de gente que foi vacinado 
aqui em São Luís que não mora aqui, eu soube de situações de gente que 
veio de Portugal se vacinar aqui em São Luís, arrumou um comprovan-
te de endereço da casa de alguém e foi fazer a vacinação, ou seja, tem 
um monte de gente que não vacinou e quando pensa em segunda dose 
27% apenas da população adulta, o que é muito pouco. Então está aí nós 
temos 70% de necessidade de pessoas vacinadas com duas doses pra 
conter a pandemia aqui, hoje nós não temos e volto a dizer observe 
como a curva da segunda onda ela obedece ao mesmo padrão de queda 
da primeira onda o que isso comprove ao final? Comprova que nós não 
estamos tendo este resultado de redução por conta de vacinação ainda, 
porque não tem, está muito longe, 17% do Maranhão, 27% de São Luís, 
dos adultos com segunda dose, muito pouco. É hora de parar com essa 
propaganda que atrapalha de dizer que está todo mundo vacinado por-
que aí quem está em casa, deputado Luiz Henrique, fica lá e diz: não, 
nem vou, está todo mundo vacinado. Aí, só eu aqui que não vou me 
vacinar, mas eu não vou pegar também porque está todo mundo aí vaci-
nado, está tudo bem. É contraproducente, a administração pública em 
todos os níveis joga contra a população nesse momento, apesar de, cla-
ro, o interesse político em aparecer ser muito grande, mas assim saúde, 
isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é molecagem, quando morre 
uma pessoa que não foi vacinada ou que vacinou com uma vacina que 
não tem um resultado tão bom, isso aqui é uma vida de uma família que 
vai, não é brincadeira isso aqui que estão fazendo em relação à vacina-
ção. Não é corrida para dizer: olha, eu vou apertar o botão aqui, não é 
gincana da Prefeitura de São Luís contra o Governo do Estado, da Pre-

feitura de Paço, da Prefeitura de Ribamar. É coisa séria, é política de 
saúde pública, não é brincadeira. Então o apelo que eu faço, vamos en-
tender por que as pessoas não estão saindo de casa para se vacinar para, 
a partir do momento que a gente souber o que está acontecendo, a gente 
traçar as estratégias para garantir, de fato, a vacinação para a maior 
quantidade de pessoas, para a gente bater no 70%. E ainda há um lon-
guíssimo caminho até essa vacinação total. Então obrigado, Presidente. 
E a todos os funcionários aqui também, aos telespectadores pela inter-
net que nos escutaram muto obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deputado Henrique Lula por cinco minutos, com di-
reito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) – Presidente Paulo Neto, mais uma vez, ocupo 
aqui a tribuna da Casa. Deputado Yglésio, quem viveu o que eu vivi no 
HCI sabe da importância de suas palavras aqui, da recomendação, da 
provocação que V. Ex.ª faz. Eu tive 72% do meu pulmão comprometi-
do. A morte bateu à minha porta, mas, graças a Deus, graças às orações, 
graças à medicina, graças à qualidade do hospital HCI, que depois já 
como deputado fiz questão de ir, Presidente Paulo Neto, visitar o hospi-
tal e reencontrar a Dra. Mônica, Dra. Andres, Dra. Juliana, que cuida-
ram de mim naquele momento, o enfermeiro Dardson, a enfermeira 
Valdenice, todos eles que cuidaram de mim, nutricionistas, médicos, 
enfermeiros, técnicos e até mesmo os auxiliares de serviços gerais que 
eu procurei conhecer pelo nome. Fui paciente do SUS, portanto, quando 
eu falo do SUS, eu falo com autoridade de quem já utilizou os serviços 
mesmo na condição de parlamentar. Normalmente, no primeiro susto, o 
caminho é o São Domingos. Não fiz isso, me submeti à competência e 
me submeti à convicção de que o sistema SUS daria conta de resolver o 
problema grave de saúde que a covid me abateu. Portanto eu fico muito 
sensível, Deputado Yglésio, à sua fala por entender que, de fato, a sua 
preocupação é absolutamente pertinente. A sua preocupação precisa ser 
relevada. V. Exa., com a autoridade de médico que é, faz muito da me-
dicina a pauta do seu mandato, que é seguramente algo muito forte na 
vida de todos nós. Saúde é sempre um problema muito sério no país. E 
com base até nisso, Deputado Yglésio, uma das coisas que eu percebo é 
que o Governo, tantos os governos, tantos os governos municipais, 
como o governo estadual têm o esforço no sentido da vacinação, eles 
têm uma determinação nessa direção, o Governo do Maranhão, inclusi-
ve, o Governador do Maranhão inclusive tem várias contendas aí com 
negacionismo do governo federal, mas a gente sabe que há outros atores 
sociais, há uma cultura, há uma disseminação do medo, a contradição 
de homens públicos falarem coisas diferentes e esses resultados que V. 
Exa. apresenta aqui, eu louvo a sua competência de trazer com dados, 
com números, eles têm a ver com isso, com esse desencontro de infor-
mação. O Presidente da República diz uma coisa, o Governador diz 
outra e o Governador está certo no que diz, os homens de saúde pública 
estão certos no que falam, e é por isso que esse Requerimento que eu 
apresento a Casa está tramitando a partir de hoje, ele tem importância, 
Presidente Paulo Neto, é um Requerimento que pede que o Tribunal de 
Contas do Estado possa emitir Parecer sobre a viabilidade e legalidade 
que as rádios comunitárias possam também acessar as verbas públicas 
da comunicação naquilo que for campanha institucional, naquilo que 
não for propaganda do governo, elas já são impedidas por lei de fazer 
qualquer tipo de anúncio comercial. Mas essas rádios, são 167 no Ma-
ranhão, das quais 72 são filiadas a Abraço, a entidade que as congrega e 
que eu tive a honra de ser o terceiro presidente da Abraço da história, 
essas rádios vivem no sufoco e os estados, os municípios, as autarquias, 
as empresas públicas que poderiam utilizá-las para fazer esse tipo, pe-
diria a tolerância do meu Presidente, que poderiam cumprir um impor-
tante papel, deputado Yglésio, na conscientização, porque essas rádios 
elas que falam para o Maranhão profundo. Aquele Maranhão que os 
grandes meios de comunicação não chegam, pelo menos, jornais, blogs 
e rádios comerciais. Essas rádios falam para suas localidades, elas têm 
a propriedade, a legitimidade de falar para seus espaços, para os seus 
territórios. E elas são impedidas pela legislação federal, mas existem 
atenuantes legais, e esse é um deles, já tem jurisprudência isso, Mato 
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Grosso já fez isso. Eu ontem reuni com o presidente da Abraço e o pre-
sidente do Tribunal de Contas do Estado e levei a jurisprudência de 
Mato Grosso, em que lá esse problema está resolvido. Resolvido porque 
o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso entendeu que essas 
rádios podem, sim, fazer parte do orçamento do estado naquilo que não 
for propaganda de governo. Mas daquilo que seja matéria de interesse 
da sociedade, como é a vacinação, como é o anúncio da volta às aulas, 
como são as campanhas de direitos das mulheres, das crianças, dos in-
dígenas, dos negros, tudo aquilo que diz respeito a direito. Por que só as 
rádios comerciais têm acesso a isso? Eu tenho cobrado isso do Gover-
nador Flávio Dino. Tenho cobrado isso do meu companheiro, sua Exce-
lência o Secretário de Estado Márcio Jerry, que foi presidente da Abra-
ço, anterior a mim. Eu o sucedi para que a gente consiga. O Maranhão 
é um estado que tem um governador progressista, governador compro-
metido com a verdade, um governador comprometido com as causas 
humanas, com tudo aquilo que é humano, com tudo aquilo que é social-
mente justo. E é muito importante que as rádios comunitárias tenham 
esse tratamento socialmente justo, porque é bom para sociedade que 
assim o seja. Imagina uma campanha para contrapor a essa lógica de 
negação da vacina que o Deputado Yglésio acaba de trazer aqui em 167 
cidades do Estado do Maranhão. Imagine o que é isso. Esse é um papel 
muito importante. E essas rádios fazem isso gratuitamente. Elas já fa-
zem isso, Deputado Yglésio, gratuitamente. Mas elas podem fazer mui-
to mais. E o Estado, os municípios, os órgãos públicos que disponibili-
zam verba para a comunicação podem, sim, contribuir para que elas 
possam melhorar sua qualidade de intervenção nos municípios. Esse 
requerimento, portanto, que eu apresento está tramitando na Casa. É um 
requerimento simples, é só para que o Presidente da Casa possa provo-
car o TCE, porque o TCE tem que ser provocados para que ele emita o 
parecer sobre isso, sobre a legalidade, viabilidade ou não. Não sei nem 
qual é a resposta que vem, mas é uma forma da tentar amparar o movi-
mento de rádios comunitárias no estado do Maranhão. Eu também estou 
pedindo, requerendo uma audiência pública oportunamente nesta As-
sembleia para tratar desse tema que eu julgo extremamente relevante, 
que envolva todos os entes envolvidos na questão. Eu também ocupo 
aqui a tribuna para falar de um Projeto de Lei que eu entrei aqui na 
Assembleia e peço o apoio dos companheiros deputados nessa Casa. 
Nós não podemos normalizar o que está acontecendo no Brasil. Na pri-
meira etapa da minha fala, eu tratei aqui da questão do voto impresso e 
da resposta que o Congresso Nacional deu, apertada, estranhamente 
apertada, absurdamente apertada. Mas o Congresso cumpriu a sua tare-
fa, cumpriu a sua missão, atendeu a lógica e não o absurdo, não o bizar-
ro, que é esse Presidente da República. E nós não podemos cair nas 
pegadinhas do Bolsonaro. É o voto impresso um dia, é esculhambando 
o Presidente do TSE, no outro, é subindo de moto aí cercado de milicia-
nos, outro dia, tudo cortina de fumaça. Senhor Presidente, porque a 
boiada, como disse o Ricardo Sales, está passando. Ele cria falsas polê-
micas, porque o que interessa mesmo é servir ao deus dele que não é o 
Brasil, é o grande capital, são os grandes interesses que estão fora do 
nosso território; tornar o nosso Banco Central, independente, significa o 
quê? Que o governo brasileiro perdeu a condição de administrar a polí-
tica econômica do País, de arbitrar a política econômica do País. Priva-
tizar os Correios, querem privatizar a Eletrobras. E essa Casa, as As-
sembleias Legislativas do Estado, as Câmaras de Vereadores, precisam 
abrir o debate nos seus espaços, porque isso não e atinente só ao Con-
gresso Nacional, à Câmara Federal, isso mexe com a vida das pessoa, 
Presidente Paulo Neto, a conta de luz ela não só cobrada em Brasília, 
ela é cobrada aqui, a tarifa social que o caminho é eles erradicarem, no 
embalo que estão indo aí, o Luz para Todos que representou progresso, 
desenvolvimento, emprego, acessibilidade, tudo isso está em xeque, 
porque eles querem entregar tudo, como já entregaram a BR Distribui-
dora, por que dolarizaram o petróleo, a gasolina, se nós somos autossu-
ficientes? Para servir as empresas americanas, as cinco irmãs america-
nas para que elas fiquem trilionárias mais do que são, esse é o papel do 
Bolsonaro, esse falso debate que eles insistem em nos enganar é só para 
passar a boiada. E é por isso, Senhor Presidente, que nós estamos reque-
rendo um pedido de audiência pública na Assembleia Legislativa do 

Estado, para debater a privatização dos Correios, e que tenhamos como 
convidado, o senhor Wilson Araújo, do Sindicato dos Correios, o Sinte-
cma; Márcio Martins, secretário de Finanças, também dos Correios; 
Joel Nascimento, Presidente da CTB; os deputados federais Bira do 
Pindaré, Rubens Júnior, Pastor Gil, Zé Carlos e Gil Cutrim, que se opu-
seram à privatização dos Correios, os senadores Weverton Rocha, Eli-
ziane Gama e Roberto Rocha, a audiência, portanto, é uma solicitação 
dos trabalhadores dos Correios. Nós precisamos saber por que não pode 
privatizar os Correios, por que aqueles que dizem que a gente só está 
defendendo o emprego, dos ..., eles precisam saber por que nós estamos 
defendendo que os Correios não sejam privatizados, nós estamos falan-
do é de comunicação estratégica, nós estamos falando é de logística 
para o País, nós estamos falando de outras coisas da soberania nacional, 
e isso precisa vir a essa Casa, a esse debate tem que ganhar o Estado, 
tem que ganhar os municípios. E a Assembleia Legislativa tem esse 
papel. Portanto, eu requeiro esses dois momentos, e por fim, Senhor 
Presidente, dizer que também tramita nesta Casa, um projeto de lei tam-
bém da nossa autoria, que isenta vários segmentos, associações, movi-
mentos ligados à cultura, instituições ligadas à agroecologia, porque 
não adianta o governo fazer as chamadas públicas para que essas enti-
dades possam acessar créditos, acessar programas e financiamento, se a 
barreira das certidões não permite, governo faz a chamada pública, pu-
blica os editais, mas o número de adesão a esses editais e a esses cha-
mamentos públicos ele é reduzido. Por quê? Porque uma certidão da 
CAEMA impede associação de se credenciar para acessar o programa. 
Esse requerimento, portanto, nesse regime de pandemia eu circundo 
isso ao regime de pandemia, que a gente possa deixar as entidades que 
vivem sofregamente para sobreviver com muita dificuldade, essas asso-
ciações, povoados, de bairros, temáticas, programáticas, aquelas que 
debatem vários temas que dizem respeito ao Estado, que elas sejam li-
beradas de apresentação dessas certidões, que cerceia o direito delas de 
acessar esses programas que foram feitas em tese para eles, e que infe-
lizmente a forma draconiana, a forma perversa com que as certidões 
impedem o acesso delas a esses créditos. Portanto, é um projeto que 
isenta nesse período enquanto durar o processo pandêmico, isenta eles 
de apresentação dessas certidões para que eles possam acessar, para que 
o Estado chegue ao seu povo, porque não adianta o governador, com 
toda boa intenção que tem, criar esses chamamentos, esses editais para 
acessar as associações se elas são impedidas por certidões, como a da 
própria CAEMA, certidões da Previdência, certidões de toda natureza 
que impedem elas de fazer a disputa dos certames. É isso, Senhor Pre-
sidente, muito obrigado pela tolerância.

VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

PAULO NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a pre-
sente Sessão.

Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, realizada no dia dez de agosto dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Caldas.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Luiz Henrique 
Lula da Silva.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Douto-
ra Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Da-
masceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Mar-
co Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, 
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Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Au-
sentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, 
Arnaldo Melo, Doutora Thaíza Hortegal, Pará Figueiredo, Ricardo Rios 
e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do 
povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bí-
blico, da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e concedeu a palavra 
aos Deputados: Luís Henrique Lula da Silva, Adelmo Soares, Duarte 
Júnior, Rildo Amaral, Doutor Yglésio e Roberto Costa. Esgotado o tem-
po regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou 
aberta a Ordem do Dia, anuncinado, em primeiro turno, tramitação or-
dinária, o Projeto de Lei nº 077/2021,de autoria do Deputado Glalbert 
Cutrim, que institui a política de sanitização de ambientes do Estado do 
Maranhão, a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, 
com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJC) e Comissão de Saúde e o Projeto de Resolução Legisla-
tiva nº 020/2021, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que concede 
o título de Cidadão Maranhense ao Senhor Gustavo Henrique Brito de 
Carvalho, natural do Estado Bahia, com parecer favorável da CCJC, os 
quais foram aprovados. Na sequência, o Plenário aprovou os Requeri-
mentos nºs: 285/2021, de autoria do Deputado César Pires, subscrito 
pelo Deputado Adriano, e pela Deputada Professora Socorro Waquim, 
solicitando que seja enviada mensagem de congratulações à Doutora 
Ana Graziella Santana Neiva Costa, advogada eleitoral, recentemente 
nomeada para o cargo de Juíza Eleitoral Titular, para compor o pleno do 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; 286/2021, de mesma autoria, 
solicitando que seja enviada mensagem de congratulações ao Senhor 
Luciano Huang, proprietário da empresa havan, que em breve empre-
gará milhares de pessoas em São Luís e o Requerimento nº 292/2021, 
de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando que seja 
discutido e votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº 381/2021, 
de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.400/2015, que 
dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Inclusão Socioprodu-
tiva – mais renda. Este requerimento foi discutido pelo autor, receben-
do a solidariedade dos Deputados Neto Evangelista e Adelmo Soares, 
foi aprovado e o respectivo Projeto de Lei foi incluído na Ordem do 
Dia da próxima Sessão Ordinária. Submetidos à deliberação da Mesa, 
os Requerimentos nos: 288/2021, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito no 
Maranhão – DETRAN, Senhor Francisco Nagib, solicitando que enca-
minhe relatório contendo as justificativas de concessão das diárias aos 
servidores especificados no portal da transparência referente ao ano de 
2020, até o presente momento e 289/2021, de mesm autoria, ao Secretá-
rio de Estado da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro, solicitando escla-
recimentos sobre os fatores que ocasionaram o reajuste do preço médio 
ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis previsto 
no Ato Cotepe n° 25 de 22 de julho de 2021. Discutidos pelo autor, estes 
requerimentos foram indeferidos, o autor recorreu, e os mesmos foram 
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. A Mesa defe-
riu o Requerimento nº 294/2021, de autoria do Deputado Marcos Cal-
das, solicitando que seja consignada nos anais desta Casa mensagem de 
pesar aos familiares e amigos do Senhor Claro Ferreira da Costa, pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 04 de agosto de 2021. No primeiro ho-
rário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Luís Henrique Lula 
da Silva. No tempo dos Partidos ou Blocos, o Deputado Wellington do 
Curso, falou pelo Partido da Social Nada mais havendo a tratar, a sessão 
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devi-
damente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 10 de agosto de 2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Marcos Caldas
Primeiro Secretário

Deputado Luiz Henrique Lula da Silva.
Primeiro Secretário

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 358, DE 09 DE JULHO DE 
2021)

LEI Nº 11.522 DE 11 DE AGOSTO DE 2021

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de de-
zembro de 2002, que dispõe sobre o Sis-
tema Tributário do Estado do Maranhão, a 
Lei nº 10.151, de 23 de outubro de 2014, 
que dispõe sobre a reorganização admi-
nistrativa da Secretaria de Estado da Fa-
zenda (SEFAZ), e a Lei nº 8.205, de 22 de 
dezembro de 2004, que institui o Fundo 
Maranhense de Combate à Pobreza, cria o 
Comitê de Políticas de Inclusão Social, e 
dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 358, de 09 de julho de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, 
a Lei nº 10.151, de 23 de outubro de 2014, e a Lei nº 8.205, de 22 de 
dezembro de 2004.

CAPÍTULO II
ALTERAÇÕES NA LEI Nº 7.799, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2002
Art. 2º O Título II do Livro II da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro 

de 2002, passa a vigorar acrescido do Capítulo VIII, que terá a seguinte 
redação:

“(...)
LIVRO II
(...)
TÍTULO II
(...)

CAPÍTULO VIII
DA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS

Art. 243-A A restituição de tributo dependerá de requerimento 
do sujeito  passivo instruído com a prova do pagamento indevido, ob-
servando ainda as condições específicas previstas na legislação para 
cada tributo. 

§ 1º Caso o pedido de restituição não esteja devidamente 
instruído, o sujeito passivo será notificado para apresentar documentos 
e informações no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência.

§ 2º Transcorrido o prazo estabelecido no § 1º deste artigo, 
sem que o sujeito passivo tenha atendido à notificação ou solicitado 
prorrogação de prazo para apresentar documentos, o pedido de 
restituição será arquivado por falta de interesse do requerente.

§ 3º No prazo de até um ano após o arquivamento, contado 
da data da ciência da decisão, o sujeito passivo poderá requerer o 
desarquivamento do seu  processo de restituição de tributo, desde que 
apresente elemento instrutório solicitado pela Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ, na forma do § 1º deste artigo.

Art. 243-B. A restituição de tributo será feita pela área da SEFAZ 
competente para a sua fiscalização.

Parágrafo único. Ato do Secretário de Estado da Fazenda pode-
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rá dispor sobre limites de alçada para decisão e autorização de paga-
mento de requerimento de restituição de tributo, bem como delegação 
de competência.

Art. 243-C. A restituição de tributo será efetuada depois de ve-
rificada a ausência de débito tributário vencido em nome do sujeito 
passivo perante a Fazenda Pública Estadual.

§ 1º Na hipótese de existência de débito tributário vencido, o 
valor da  restituição poderá ser utilizado para quitá-lo, mediante com-
pensação de ofício.

§ 2º Antes da compensação de ofício, o sujeito passivo será 
notificado para se manifestar quanto ao procedimento no prazo de 20 
(vinte) dias, contado da data ciência da comunicação enviada pela 
SEFAZ, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.

§ 3º Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação 
de ofício disposta no § 2º deste artigo, o valor da restituição ficará 
retido até que o débito tributário pendente seja liquidado ou tenha sua 
exigibilidade suspensa.

§ 4º O crédito tributário que remanescer do procedimento de 
ofício disposto no § 1º será restituído ao sujeito passivo na forma de 
crédito fiscal ou crédito em conta bancária.

§ 5º Na hipótese de indeferimento do requerimento, o sujeito 
passivo poderá apresentar recurso no prazo de 20 (vinte) dias, contado 
da data da ciência da decisão.

§ 6º O recurso disposto no § 5º deste artigo será apreciado, 
em última instância, pelo gestor da área da SEFAZ competente para 
fiscalização do tributo.

§ 7º Após a decisão disposta no § 6º deste artigo, o sujeito passivo 
deverá ser cientificado, na forma prevista na legislação. 

Art. 243-D. O disposto neste Capítulo não se aplica aos casos de 
pedido de ressarcimento relativo à substituição tributária.” (AC) 

Art. 3º O § 2º do art. 92 e o art. 242 da Lei 7.799, de 19 dezembro 
de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 92. (...)
(...)
§ 2º O adquirente do veículo a que se refere o inciso VII deverá 

recolher o imposto, com atualização monetária e acréscimos legais, a 
contar da data da aquisição constante no documento fiscal de venda, 
nos termos da legislação vigente e sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, na hipótese de transmissão, a qualquer título, no prazo de 4 
(quatro) anos a contar da data da aquisição, à pessoa que não tenha 
direito ao mesmo tratamento fiscal.”(NR);

(...)
Art. 242. O prazo de validade da certidão negativa é de 90 (no-

venta) dias a contar da data de sua expedição.” (NR)

CAPÍTULO III
ALTERAÇÕES NA LEI Nº 10.151, DE 23 DE OUTUBRO DE 

2014
Art. 4º O inciso VI do art. 21 da Lei nº 10.151, de 23 de outubro 

de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21. (...)
(...)
VI - dirimir dúvidas sobre a aplicação e interpretação da 

legislação tributária;” 
(NR)

Art. 5º O art. 22 da Lei nº 10.151, de 23 de outubro de 2014, 
passa a vigorar acrescido do inciso XXVII, que terá a seguinte redação:

“Art. 22. (...)
(...)
XXVII - analisar os pedidos de isenção e imunidade de ICMS, 

IPVA e ITCD.” (NR)

CAPÍTULO IV
ALTERAÇÕES NA LEI Nº 8.205, DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2004
Art. 6º O Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMA-

COP vigerá por prazo indeterminado, passando o caput do art. 1º da Lei 
nº 8.205, de 22 de dezembro de 2004, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º É instituído o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza 
- FUMACOP, no âmbito do Poder Executivo Estadual, com o objetivo 
de viabilizar à população maranhense o acesso a níveis dignos de sub-
sistência. 

(...)” (NR)
CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Ficam revogados: 
I - o inciso I do art. 240 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 

2002; 
II - o inciso VIII do art. 21 da Lei nº 10.151, de 23 de outubro 

de 2014.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de agosto de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 359, DE 21 DE JULHO DE 
2021)

LEI Nº 11.523 DE 11 DE AGOSTO DE 2021

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de de-
zembro de 2002, que dispõe sobre o Sis-
tema Tributário do Estado do Maranhão.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 359, de 21 de julho de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam alterados os seguintes dispositivos da Lei nº 7.799, 
de 19 de dezembro de 2002, que passam a vigorar com as redações 
abaixo:

I - o § 5º do art. 87:
“Art. 87. (...)
(...)
§ 5º Ocorrendo perda total do veículo, por sinistro e nos casos de 

roubo, furto ou outro motivo que descaracterize sua propriedade, seu 
domínio ou sua posse, a base de cálculo será calculada por duodécimo, 
considerando-se os meses ou fração de mês, em que o veículo 
permaneceu na sua propriedade, domínio ou posse, contados até o mês 
anterior ao da data do registro do fato/evento à Delegacia de Polícia, 
e devidamente informado ao Departamento Estadual de Trânsito do 
Maranhão – DETRAN/MA.” (NR)

II - a alínea “c” do inciso I do caput do art. 88:
“Art. 88. (...)
 I - (...)
(...)
c) veículos automotores adquiridos por estabelecimentos exclu-

sivamente locadores de veículos, desde que utilizados na atividade de 
locação.” (NR)
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III - o § 3º do art. 88:
“Art. 88. (...)
(...)
§ 3º A partir dos fatos geradores do imposto relativos ao exercício 

de 2021, na hipótese prevista na alínea “c” do inciso I do caput deste 
artigo, a empresa locadora deverá atender as seguintes condições:

I - adquirir o veículo em concessionária ou revendedora 
localizada neste Estado, ou através de faturamento direto ao 
consumidor pela montadora ou pelo importador, com a interveniência 
de uma concessionária local.

II - possuir, no mínimo, 10 (dez) veículos de sua propriedade 
para locação.” (NR)

IV - o inciso IV do art. 92: 
“Art. 92. (...)
(...) 
IV - os veículos dos tipos automóveis e camionetas utilizados na 

categoria de táxi, com capacidade para até 7 (sete) passageiros, de 
propriedade de motorista profissional autônomo ou cooperativado li-
mitado a um veículo por beneficiário.” (NR)

Art. 2º Ficam acrescidos à Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 
2002, os dispositivos abaixo enumerados com as seguintes redações:

I - o inciso IV ao § 1º do art. 85:
“Art. 85 (...)
§ 1º (...)
(...)
IV - na data do arremate em leilão de veículo automotor, novo 

ou usado.”  
II - o § 6º ao art. 87:
“Art. 87. (...)
(...)
§ 6º Quando se tratar de veículo roubado ou furtado com 

registro de recuperação, a base de cálculo do imposto, referente ao 
exercício que  ocorrer a recuperação, será o valor calculado por duo-
décimo ou fração, por mês, contado a partir daquele em que foi expedi-
do o Auto de Entrega pelo órgão competente.”

III - o art. 92-A:
“Art. 92-A. Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do 

mês do registro do fato/evento à Delegacia de Polícia, devidamente co-
municado ao Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão - DE-
TRAN/MA, na  hipótese da privação total dos direitos de propriedade 
do veículo por roubo, furto, sinistro ou outro motivo que descaracterize 
sua propriedade, seu  domínio ou sua posse.”

IV - a Seção X (Da Restituição do Imposto) ao Capítulo II, com 
os artigos 104-A, 104-B e 104-C:

“CAPÍTULO II 
(...)

Seção X
Da Restituição do Imposto

Art. 104-A. Serão restituídas, no todo ou em parte, as quantias 
pagas indevidamente, relativas ao imposto ou penalidade, nos seguin-
tes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de quantia indevida ou 
maior que a devida em face da legislação tributária aplicável ou de 
natureza ou  circunstância do fato gerador efetivamente ocorrido;          

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da 
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração 
ou conferência de qualquer documento relativo ao imposto;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão con-
denatória; e,

IV - quando ocorrer erro de fato.
§ 1º A restituição total ou parcial do imposto deve ser 

acompanhada da  devolução, na mesma proporção, dos valores das 
multas, juros e atualização monetária, conforme couber, pagos a maior 
ou indevidamente.

§ 2º A restituição poderá ser solicitada ou de ofício, nos termos 
do  regulamento do imposto.

§ 3º O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso 
do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - da data do recolhimento da quantia paga indevidamente; e
II - da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa 

ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, 
revogado ou rescindido a decisão condenatória. 

Art. 104-B. A restituição do imposto dispensado na forma do art. 
92-A  dar-se-á:

I - proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência 
em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo; e,

II - a partir do exercício subsequente ao da ocorrência, exceto 
no caso de sinistro. 

Art. 104-C. Poderá ser aplicada a compensação do imposto, con-
forme  procedimentos estabelecidos nesta Lei e em regulamento.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-

mento e execução da  presente Lei pertencerem, que a cumpram e 
a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de agosto de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 575/2021, de 10 de agosto de 2021, e tendo em vista o que 
consta do processo nº 2215/2021-AL, tornando sem efeito a exone-
ração de MARCELLA LIMA MENESES, do Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, constante da Resolu-
ção Administrativa nº 543/2021, e a nomeação de RODOLPHO WEI-
NER LIMA MENESES, para o cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, constante da Resolução Administra-
tiva nº 544/2021, publicadas no Diário da ALEMA nº 218 de 04 de 
agosto do ano em curso.

Nº 576/2021, de 10 de agosto de 2021, e tendo em vista o que 
consta do processo nº 2212/2021-AL, tornando sem efeito a Resolu-
ção Administrativa nº 555/2021, que exonerou FRANCISCO JOSE 
LIMA DE ANDRADE SILVA, do Cargo em Comissão Símbolo 
DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo e a Resolução Administrati-
va nº 556/2021, que nomeou CLINEROS ROQUEINA DO NORTE 
CALDAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor 
Técnico Legislativo, publicadas no Diário da ALEMA nº 218 de 04 de 
agosto do ano em curso.

Nº 577/2021, de 12 de agosto de 2021, exonerando AURÉLIO 
LIMA MANGUEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico  Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 578/2021, de 12 de agosto de 2021, exonerando CLEITON 
CORDEIRO MENDES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de 
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 579/2021, de 12 de agosto de 2021, nomeando CLEITON 
CORDEIRO MENDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 580/2021, de 12 de agosto de 2021, nomeando GILVANDA 
SILVA MORAIS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de As-
sessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de agosto do ano em curso.
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P O R T A R I A   Nº 608/2021

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 1987/2021-AL.,

R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor LUCINO PEREIRA SOUSA FILHO, 

matrícula nº 701268, para responder pela Função de Chefe do Núcleo 
de Distribuição de Expediente, deste Poder, durante o afastamento legal 
e temporário do titular, nos meses  de julho, agosto e setembro do ano 
em curso.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de agosto de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 609/2021

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 2045/2021 – AL,

R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor MARCELO LOPES CARVALHO,  ma-

trícula nº 1411354, para responder pela Função de Chefe do Núcleo de 
Qualidade Ambiental deste Poder, durante o afastamento legal e tempo-
rário do titular, no mês de agosto do ano em curso.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de agosto de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº  619/2021
    
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-

TADO DO MARANHÃO, no uso de  suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento  Interno e tendo em vista o que consta do  Pro-
cesso nº  0520/2021-AL e Memorando nº 338/2021-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores  LEANDRO AIRES LIMA, ma-

trícula nº 1648153 e JORDANIA MOURA RIBEIRO, matrícula nº 
1604396, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem, 
respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto, do Contrato nº 
05/2021-AL. relacionada com a contratação de empresas especializa-
das no fornecimento de água mineral sem gás em garrafão de 20 (vinte) 
litros, com validade de 03 (três) meses , conforme determina o Art. 20 
da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor  Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE  DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGIS-

LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de agosto 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº  620/2021
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de  suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento  Interno e tendo em vista o que consta do  Pro-
cesso nº  0521/2021-AL e Memorando nº 339/2021-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores LEANDRO AIRES LIMA, ma-

trícula nº 1648153 e JORDANIA MOURA RIBEIRO, matrícula nº 
1604396, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem, 
respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto, do Contrato nº 
10/2021-AL., relacionada com a contratação de empresas especializa-
das no fornecimento de água mineral sem gás em copo de 200ml, em 
garrafa pet descartável de 330ml,  com validades de 12 (doze) meses, 
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 
e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor  Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de agosto de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


