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Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  19 / 08 / 2021 – 5ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 19.08.2021 – (QUINTA-FEIRA)

I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE  LEI Nº 325/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE CRIA DIRETRIZES PARA O PRO-
GRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DA MULHER DURANTE O 
CLIMATÉRIO E PÓS-CLIMATÉRIO NOS ESTABELECIMENTOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA, E CIDADANIA, ACATANDO SUBSTITUTIVO - RE-
LATOR DEPUTADO WENDELL LAGES E DA COMISSÃO DE 
SAÚDE – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

2. PROJETO DE  LEI Nº 326/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA O 
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE 
ATUAM NAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COM PARE-
CER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUS-
TIÇA E CIDADANIA, ACATANDO SUBSTITUTIVO - RELATOR 
DEPUTADO WENDELL LAGES E DA COMISSÃO DE SAÚDE 
– RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

3. PROJETO DE  LEI Nº 328/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO 
DO TESTE DO BRACINHO EM CONSULTAS PEDIÁTRICAS EM 
CRIANÇAS A PARTIR DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE, ATENDI-
DAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO .  COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACA-
TANDO EMENDA SUPRESSIVA - RELATOR DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO E DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTA-
DO DR. YGLÉSIO.

4. PROJETO DE  LEI Nº 342/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O DIA DO MOTO-
CICLISTA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.  COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES.

5. PROJETO DE  LEI Nº 350/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA A PO-
LÍTICA DE INCENTIVO À SEGURANÇA DOS MOTOTAXISTAS 
E MOTOBOYS, E RENOVAÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLE-
TAS UTILIZADAS COMO FERRAMENTAS DE TRABALHO NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.  COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO SUBS-
TITUTIVO - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES E DA 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEGURIDADE 
SOCIAL – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

6. PROJETO DE  LEI Nº 355/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA 
O PROGRAMA EMERGENCIAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE IN-
TEGRAL EM REGIÕES RURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO 

MARANHÃO, PARA A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19).COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, 
ACATANDO SUBSTITUTIVO - RELATOR DEPUTADO ADEL-
MO SOARES E DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPU-
TADO ANTÔNIO PEREIRA.

II - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
017/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAI-
LIBE, CONCEDE A MEDALHA MANUEL BECKMAN AO JOR-
NALISTA E COLUNISTA PERGENTINO HOLANDA SILVA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. TRANSFERIDO 
DA SESSÃO ANTERIOR – DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA. 
(2ª SESSÃO).

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
025/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAI-
LIBE, CONCEDE A MEDALHA MANUEL BECKMAN À PRO-
FESSORA DOUTORA FILOMENA REGINA BARBOSA GOMES 
GALAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 
TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR – DEVIDO AUSÊN-
CIA DA AUTORA. (2ª SESSÃO).

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

9. REQUERIMENTO Nº 313/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE SEJA REALI-
ZADA SESSÃO SOLENE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA 
ENTREGA DA MEDALHA MANUEL BECKMAN AOS ENGE-
NHEIROS LOURIVAL DA CUNHA SOUZA, COORDENADOR 
DA CAMPANHA SOS VIDA, E FRANCISCO SOARES, CONCEDI-
DAS POR PROJETOS DE RESOLUÇÃO JÁ APROVADOS NESTA 
CASA.

10. REQUERIMENTO Nº 314/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,  SEJA AGENDADA PARA O DIA 
01 DE OUTUBRO DE 2021, SESSÃO SOLENE QUE CONCEDERÁ 
A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO PROMOTOR DE JUSTI-
ÇA JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES.

IV - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 315/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANDRÉIA REZENDE, SOLICITANDO QUE SEJAM 
ABONADAS  SUAS FALTAS, DAS SESSÕES PLENÁRIAS, DOS 
DIAS 09, 10, 11 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-
FORME ATESTADO MÉDICO.

12. REQUERIMENTO Nº 311/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA, ENCAMINHANDO OFÍCIO 
GOVERNADOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO A DOA-
ÇÃO DE UM ESPAÇO DA ÁREA LIVRE NA ESCOLA ESTADUAL 
FRANCISCO ALVES II NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS, AFIM 
DE ABRIGAR A SEDE DA UNIÃO MUNICIPAL DOS ESTUDAN-
TES SECUNDARISTAS DO REFERIDO MUNICÍPIO.

13.  REQUERIMENTO Nº 312/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, PARA QUE SEJA REALIZADA UMA REU-
NIÃO A SER PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE SAÚDE COM 
O OBJETIVO DE BUSCAR UMA SOLUÇÃO CONJUNTA PARA 
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O PROBLEMA DO TRANSPORTE AÉREO DE FÁRMACOS RA-
DIOATIVOS UTILIZADOS EM EXAMES ONCOLÓGICOS QUE 
ENCONTRA-SE PREJUDICADO PELA PARALISAÇÃO DE ATI-
VIDADES DAS EMPRESAS AÉREAS NAS CIDADES-POLO SÃO 
LUÍS E IMPERATRIZ.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 19/08/2021 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 384/2021, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, PROÍBE, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE PLANOS E SEGUROS PRI-
VADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EXIJAM CONSENTIMEN-
TO DO COMPANHEIRO PARA A INSERÇÃO DE DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO (DIU) OU SISTEMA INTRAUTERINO (SIU) EM 
MULHERES CASADAS, EM UNIÃO ESTÁVEL OU QUALQUER 
FORMA DE RELACIONAMENTO AFETIVO.

2.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO MARCOS CALDAS, QUE CON-
CEDE A MEDALHA “MANOEL BECKMAN” AO SENHOR THIA-
GO DA COSTA BONFIM CALDAS. 

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MA-
NOEL BEQUIMÃO” AO DR. JOAQUIM WASHINGTON LUIZ OLI-
VEIRA. 

4.PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 055/21, DE 
AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE 
AUTORIZA A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA A CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL PARA RESOLUÇÃO 
LEGISLATIVA Nº 621/2011. 

5.MOÇÃO Nº 058/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
LUIS HENRIQUE LULA, SOLICITANDO O ENVIO DE MOÇÃO 
DE PESAR, PELO FALECIMENTO DO LÍDER CAMPONÊS E 
FUNDADOR DO PARTIDO DOS TRABALHADORES MANOEL 
DA CONCEIÇÃO.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 392/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE INSTITUI O DIA 
10.08 - DIA ESTADUAL DA LITERATURA MARANHENSE. 

2.PROJETO DE LEI Nº 393/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS, QUE DISPÕE SOBRE A AUTO-
RIZAÇÃO PARA DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE 
PAGAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 390/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO LUÍS HENRIQUE LULA, QUE TORNA PATRIMÔNIO 
IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, A TOADA “MARA-
NHÃO, MEU TESOURO, MEU TORRÃO”. 

2.PROJETO DE LEI Nº 391/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
COMUNICAREM OCORRÊNCIAS OU INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR.

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 44/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO LUÍS HENRIQUE LULA, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE, À PERSO-
NALIDADE PIAUIENSE FRANCISCO ELIAS ARAÚJO NATURAL 
DO ESTADO DO PIAUÍ.

ORDINÁRIA 4ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 383/2021, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA O 
PROGRAMA ESTADUAL 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.

Diretoria Geral de Mesa, 18 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 dezoito de agosto dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Deputada Andrea Martins Rezende
Segunda Secretária, em exercício, Professora Socorro Waquim

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura do 
texto bíblico e da ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-
PUTADA SOCORRO WAQUIM (lê texto bíblico e lê 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, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do 
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS (lê expediente) 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 392 / 2021
Institui o dia 10.08 - Dia Estadual 

da Literatura Maranhense.

Art. 1º - Fica instituído o dia 10.08 como o dia Estadual da Lite-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2021 5
ratura Maranhense.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 17 de agosto de 2021 - Prof. Marco Aurélio da Silva 
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA

A Literatura, assim como a cultura popular, é um dos grandes 
orgulhos do Estado do Maranhão. Ainda no século XIX ela já era consi-
derada grandiosa para o Brasil. Daqui saíram grandes nomes que tanto 
engrandeceram as letras nacionais, como Odorico Mendes, João Lis-
boa, Gonçalves Dias, Maria Firmina dos Reis, Trajano Galvão, Arthur 
Azevedo, Aluísio Azevedo, Coelho Neto, Humberto de Campos, Josué 
Montello, Ferreira Gullar, Nauro Machado entre outros. 

É de suma importância que tenhamos uma data para celebrar essa 
grande arte. 

Proponho, portanto, o dia 10 de agosto - por ser a data de nasci-
mento de Gonçalves Dias e a data de fundação da Academia Maranhen-
se de Letras.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 17 de agosto de 2021 - Prof. Marco Aurélio da Silva 
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 393 /2021

O Projeto de Lei dispõe sobre a au-
torização para desconto de prestações em 
folha de pagamento, e dá outras providên-
cias.

        Art. 1o  Regem-se por esta Lei os procedimentos para 
autorização de desconto em folha de pagamento dos valores referentes 
ao pagamento das prestações de empréstimos, financiamentos e 
operações de empréstimos consignados concedidos por instituições 
financeiras e sociedades aos servidores públicos ativos, inativos e 
pensionistas do Estado do Maranhão.

Art. 2o  Para os fins desta Lei, considera-se:
 I - empregador, o órgão da Administração Pública do Estado do 

Maranhão;
II - empregado, aquele assim definido pela legislação como 

servidores efetivos e/ou comissionados ativos, inativos e pensionistas;
III - instituição consignatária, a instituição mencionada no 

art. 1o autorizada a conceder ou realizar operação de empréstimo 
consignado; 

IV - mutuário, funcionário ativo, inativo ou pensionista que 
firma com instituição consignatária contrato de empréstimo consignado 
regulado por esta Lei; e

§ 1o  Para os fins desta Lei, considera-se remuneração básica a 
soma das parcelas pagas ou creditadas mensalmente em dinheiro ao 
empregado, excluídas:

I - diárias;
II - ajuda de custo;
III - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
IV - gratificação de função;
V - auxílio-alimentação, mesmo se pago em dinheiro;
VI - auxílio-transporte, mesmo se pago em dinheiro; e
VII - parcelas referentes a antecipação de remuneração de 

competência futura ou pagamento em caráter retroativo.
§ 2o  Para os fins desta Lei, considera-se remuneração disponível 

a parcela remanescente da remuneração básica após a dedução das 
consignações compulsórias, assim entendidas as efetuadas a título de:

I - contribuição para a Previdência Social oficial;
II - pensão alimentícia judicial;
III - imposto sobre rendimentos do trabalho;
IV - decisão judicial ou administrativa;
V - mensalidade e contribuição em favor de entidades sindicais;
VI - outros descontos compulsórios instituídos por lei ou 

decorrentes de contrato de trabalho.
§ 3o  Para os fins desta Lei, são consideradas consignações 

voluntárias as autorizadas pelo empregado e não relacionadas no § 2o.
Art. 3o  No momento da contratação da operação, a autorização 

para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para 
cada mutuário, os seguintes limites:

I - a soma dos descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá 
exceder a trinta e cinco por cento da remuneração disponível defini-
da no § 2o do art. 2o; e

II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no 
art. 1o, não poderá exceder a quarenta por cento da remuneração dispo-
nível definida no § 2o do art. 2o.

Art. 4o  A concessão de empréstimo consignado será feita 
a critério da instituição consignatária, sendo os valores e demais 
condições objeto de livre negociação entre ela e o mutuário, observadas 
as demais disposições desta Lei.

§ 1o  Poderá o empregador, com a anuência da entidade sindical 
representativa da maioria dos empregados, firmar, com uma ou mais 
instituições consignatárias, acordo que defina condições gerais e demais 
critérios a serem observados nos empréstimos consignados que venham 
a ser realizados com seus empregados.

§ 2o  Poderão as entidades e centrais sindicais firmar, com uma ou 
mais instituições consignatárias, acordo que defina condições gerais e 
demais critérios a serem observados nos empréstimos consignados que 
venham a ser realizados com seus representados.

§ 3o  Uma vez observados pelo empregado todos os requisitos e 
condições definidos no acordo firmado segundo o disposto no § 1o ou 
no § 2o, não poderá a instituição concedente negar-se a celebrar o em-
préstimo consignado.

§ 4o  Para a realização das operações referidas nesta Lei, é 
assegurado ao empregado o direito de optar por instituição consignatária 
que tenha firmado acordo com o empregador, com sua entidade sindical, 
ou qualquer outra instituição consignatária de sua livre escolha, ficando 
o empregador obrigado a proceder aos descontos e repasses por ele 
contratados e autorizados.

§ 5o  Os acordos mencionados nos §§ 1o e 2o poderão definir 
critérios mínimos, parâmetros e condições financeiras diferenciados por 
situação cadastral e demais características individuais do empregado.

§ 6o  Dos acordos referidos no § 2o poderá constar, ainda, a 
diferenciação por empresa de critérios mínimos, parâmetros e condições 
financeiras.

§ 7o  Os contratos de empréstimo consignados celebrados ao 
amparo desta Lei preverão obrigatoriamente prestações fixas ao longo 
de todo o período de amortização.

§ 8o  Os acordos referidos nos §§ 1o e 2o deste artigo não poderão 
delegar à instituição consignatária a responsabilidade de receber, 
processar e encaminhar ao empregador as autorizações referidas no 
inciso III do § 3o do art. 5o, devendo tudo ser computado via software 
próprio e/ou terceirizado pela Administração Pública.

Art. 5o  Para os fins desta Lei, são obrigações do empregador:
I - prestar ao empregado e à instituição consignatária, mediante 

solicitação formal do primeiro, as informações necessárias para a 
contratação da operação de crédito via empréstimo consignados, 
inclusive:

a) a data habitual de pagamento mensal do salário;
b) o total já consignado em operações preexistentes;
c) as demais informações necessárias para o cálculo da margem 

disponível para consignação;
II - tornar disponíveis aos empregados, bem assim às respectivas 

entidades sindicais, as informações referentes aos custos referidos no 
art. 10;
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III - efetuar os descontos autorizados pelo empregado em folha 

de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária na forma e 
prazo previstos em regulamento.

§ 1o  É vedado ao empregador impor ao mutuário e à instituição 
consignatária qualquer condição que não esteja prevista nesta  Lei para 
a efetivação do contrato e a implementação dos descontos autorizados.

§ 2o  Os descontos autorizados na forma desta Lei terão 
preferência sobre outros descontos da mesma natureza que venham a 
ser autorizados posteriormente.

§ 3o  A liberação do crédito ao mutuário somente ocorrerá após:
I - a confirmação do empregador, por meio eletrônico certificado, 

quanto à possibilidade da realização dos descontos, em função dos 
limites referidos no art. 3o;

II - a assinatura, por meio eletrônico certificado, do contrato entre 
o mutuário e a instituição consignatária; e

III - a outorga ao empregador, por parte do mutuário, de 
autorização, em caráter irrevogável e irretratável, para a consignação 
das prestações contratadas em folha de pagamento.

§ 4o  A autorização referida no inciso III do § 3o será outorgada 
por meio eletrônico certificado, podendo a instituição consignatária 
processar o documento e mantê-lo sob sua guarda, na condição de 
fiel depositária, transmitindo as informações ao empregador por meio 
seguro.

§ 5o  Exceto quando diversamente previsto em contrato com 
a anuência do empregador, a efetivação do desconto em folha de 
pagamento do mutuário deverá ser iniciada pelo empregador no mínimo 
trinta dias e no máximo sessenta dias após o recebimento da autorização 
referida no inciso III do § 3o.

§ 6o  A autorização referida no inciso III do § 3o é nula de pleno 
direito na hipótese da não liberação do crédito ou do bem arrendado 
ao mutuário no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da 
outorga.

§ 7o  A repactuação do contrato de empréstimo consignado que 
implique alteração do número ou do valor das prestações consignadas 
em folha observará o procedimento referido no § 3o.

Art. 6o  O empregador é o responsável pela retenção dos valores 
devidos e pelo repasse às instituições consignatárias, o qual deverá ser 
realizado até o quinto dia útil após a data de pagamento, ao mutuário, 
de sua remuneração mensal.

Art. 7o  O empregador, salvo disposição contratual em sentido 
contrário, não será co-responsável pelo pagamento dos empréstimos, 
financiamentos ou arrendamentos concedidos aos mutuários, mas res-
ponderá sempre, como devedor principal e solidário, perante a institui-
ção consignatária, por valores a ela devidos, em razão de contratações 
por ele confirmadas na forma desta Lei, que deixarem, por sua falha ou 
culpa, de serem retidos ou repassados.

Art. 8o  Caberá à instituição consignatária informar ao mutuário, 
por meio eletrônico por ele indicado no ato da celebração do contrato, 
toda vez que o empregador deixar de repassar o valor exato do desconto 
mensal.

Art. 9o  Na hipótese de comprovação de que o pagamento 
mensal do empréstimo, financiamento ou arrendamento foi descontado 
do mutuário e não foi repassado pelo empregador à instituição 
consignatária, fica ela proibida de incluir o nome do mutuário em 
qualquer cadastro de inadimplentes. 

Art. 10.  É facultado ao empregador descontar na folha de 
pagamento do mutuário os custos operacionais decorrentes da realização 
da operação objeto desta Lei.

§ 1o  Consideram-se custos operacionais do empregador:
I - tarifa bancária cobrada pela instituição financeira referente à 

transferência dos recursos da conta-corrente do empregador para a con-
ta-corrente da instituição consignatária;

II - despesa com alteração das rotinas de processamento da folha 
de pagamento para realização da operação.

§ 2o  As tarifas bancárias mencionadas no inciso I do § 1o deste 
artigo deverão ser iguais ou inferiores às praticadas pela instituição 
financeira mantenedora da conta-corrente do empregador em transações 

da mesma natureza.
§ 3o  Cabe ao empregador, mediante comunicado interno ou 

mediante solicitação de empregado ou de entidade sindical, dar 
publicidade aos seus empregados dos custos operacionais mencionados 
no § 1o deste artigo previamente à realização da operação de empréstimo 
ou financiamento, os quais serão mantidos inalterados durante todo o 
período de duração da operação.

§ 4o  Poderá ser prevista nos acordos referido nos § 1o e 2o do 
art. 4o, ou em acordo específico entre o empregador e a instituição con-
signatária, a absorção total ou parcial dos custos referidos no § 1o pela 
instituição consignatária, hipótese na qual não caberá o desconto na 
folha do mutuário.

§ 5o  No caso dos acordos celebrados nos termos do § 2o do art. 
4o, os custos de que trata o inciso II do § 1o deste artigo deverão ser 
negociados entre o empregador e a entidade sindical, vedada a cobrança 
de custos superiores aos previstos nos acordos celebrados pelo mesmo 
empregador nos termos do § 1o do art. 4o.

Art. 11.  Cabe ao empregador informar no demonstrativo de 
rendimentos do empregado, de forma discriminada, o valor do desconto 
mensal decorrente de cada operação de empréstimo ou financiamento, 
bem como os custos operacionais definidos no art. 10 desta Lei. 

Art. 12.  Até o integral pagamento do empréstimo ou 
financiamento, as autorizações dos descontos somente poderão ser 
canceladas mediante prévia aquiescência da instituição consignatária 
e do empregado.

Art. 13.  Em caso de rescisão do contrato de trabalho do 
empregado antes do término da amortização do empréstimo, ressalvada 
disposição contratual em contrário, serão mantidos os prazos e encargos 
originalmente previstos, cabendo ao mutuário efetuar o pagamento 
mensal das prestações diretamente à instituição consignatária.

Art. 14.  Na hipótese de entrada em gozo de benefício 
previdenciário temporário pelo mutuário, com suspensão do pagamento 
de sua remuneração por parte do empregador, cessa a obrigação deste 
efetuar a retenção e o repasse das prestações à instituição consignatária.

Parágrafo único.  O contrato de empréstimo, financiamento ou 
operação de arrendamento mercantil celebrado nos termos desta Lei 
conterá, obrigatoriamente, cláusula que regulamente as relações entre 
o mutuário e a instituição consignatária na situação prevista no caput.

Art. 15.  O desconto da prestação para pagamento do empréstimo 
consignado concedido com base nesta Lei será feito diretamente em 
folha de pagamento e o valor correspondente creditado a favor da 
instituição consignatária, independentemente de crédito e débito na 
conta-corrente dos mutuários.

Art. 16.  Os contratos de empréstimo consignados de que trata 
esta Lei poderão prever a incidência de desconto de até trinta e cinco 
por cento das verbas rescisórias referidas no inciso V do art. 2o para a 
amortização total ou parcial do saldo devedor líquido para quitação na 
data de rescisão do contrato de trabalho do empregado.

§ 1o  Para os fins do caput, considera-se saldo devedor líqui-
do para quitação o valor presente das prestações vincendas na data da 
amortização, descontado à taxa de juros contratualmente fixada referen-
te ao período não utilizado em função da quitação antecipada.

§ 2o  Na hipótese referida no caput, deverá a instituição con-
signatária informar ao mutuário e ao empregador, por meio eletrônico 
certificado, o valor do saldo devedor líquido para quitação.

§ 3o  Quando o saldo devedor líquido para quitação exceder o 
valor comprometido das verbas rescisórias, caberá ao mutuário efetuar 
o pagamento do restante diretamente à instituição consignatária, 
assegurada a manutenção das condições de número de prestações 
vincendas e taxa de juros originais, exceto se houver previsão contratual 
em contrário.

§ 4o  Havendo previsão de vinculação de verbas rescisórias 
em mais de um contrato, será observada a ordem cronológica das 
autorizações referidas no inciso III do § 3o do art. 5o.

Art. 17.  É facultada a contratação pelo mutuário de seguro 
prestamista em favor da instituição consignatária, junto a ela própria 
ou a outra instituição de sua escolha, para cobertura do risco de 
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inadimplência nas operações de que trata esta Lei em caso de morte, 
desemprego involuntário ou redução de rendimentos.

Art. 18.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 17 de agosto de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

O empréstimo consignado em folha de pagamento é modalidade 
de financiamento de enorme sucesso no Brasil, pois oferece taxas de 
juros reduzidos graças a baixa inadimplência decorrente na confiança 
sobre os entes pagadores.

Todavia, a realidade mostrou que, considerando a infinitude 
de entes pagadores e consignatárias, a interação entre estes pode ser 
complexa, cara e passível de falhas danosas. 

Então todos os órgãos públicos, através da tecnologia, devem 
buscar a gestão e evitar os erros no processamento da consignação, 
tais como: i) falhas no repasse, gerando inadimplência; ii) falhas no 
desconto, gerando despesas ao pagador; iii) fraudes nas contratações; 
iv) desrespeito à margem consignável.

É que a instituição financeira, antes de liberar o empréstimo 
consignado, deve verificar a margem consignável correspondente à 
transação efetuada.

Dessa forma, a referida lei prevê que a averbação do contrato 
é condição necessária para que os descontos possam ser efetuados, e, 
que toda comunicação entre as instituições financeiras e os órgãos da 
Administração Pública do Estado do Maranhão, bem assim de seus 
Municípios sejam dadas de forma eletrônica, via software próprio ou 
terceirizado.

Por fim, com a medida se busca também o combate às fraudes, 
vazamentos de informações e dados pessoais consistentes no registro de 
empréstimos não contratados e obrigar tanto o particular quanto o poder 
público a estabelecer modelos mais modernos de gestão. 

Quanto mais organizado for a Administração Pública, maior a 
transparência nas operações e maior o controle gerencial pelos gestores 
de todos dos órgãos públicos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 17 de agosto de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual - PDT

REQUERIMENTO Nº 314 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja agendada para o dia 01 de outubro de 2021 a sessão solene que 
concederá a Medalha “Manuel Beckman” ao promotor de justiça 
José Augusto Cutrim Gomes.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de agosto de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

REQUERIMENTO N° 315 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonada as minhas 
faltas, referente a 09, 10, 11 e 12 de agosto do corrente ano. Segue 
atestado anexado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 17 de agosto de 2021. - ANDREIA MAR-

TINS REZENDE - Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 5094/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, o Senhor David Col Debella solicitando a inclusão no cronograma 
de serviços de pavimentação e recuperação asfáltica Rua Imaculada 
Conceição, CEP: 65.073-500, situada no Bairro Vicente Fialho.

Ocorre que com a falta de manutenção asfáltica, a via encontra-se 
intrafegável com alto risco de acidentes. Desta feita, fazem-se necessá-
rias intervenções urgentes no local. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de agosto 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 5095/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, o Senhor David Col Debella solicitando adoção de medidas com 
vistas a regularizar o fornecimento e abastecimento de água na unidade 
205, rua 20, Cidade Operária, nesta cidade. 

Considerando que é necessidade primária e universal do ser hu-
mano o uso sustentável de água potável, justifica-se a presente indica-
ção.   

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de agosto 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 5096/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, o Senhor David Col Debella solicitando a revitalização da área 
da praça localizada na Avenida Santa Isabel no bairro Vicente Fialho.  

Ocorre que a obra ficou inacabada gerando diversos transtornos. 
Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes no local. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de agosto 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 5097/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando averiguar a possibilidade de in-
crementar política pública em prol da causa animal, por meio da aqui-
sição de um veículo adaptado para regate e transporte de animais em 
estado de vulnerabilidade, conforme projeto anexo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de agosto 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 5098/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, 
Senhor José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5099/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria Domin-
gas Gomes Cabral Santana, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-

nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5100/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora An-
gélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5101/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5102/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes De-
line Oliveira Nussrala, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5103/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domin-
gos Pinheiro Cirqueira, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5104/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-

ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5105/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor Rai-
mundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5106/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
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suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5107/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando a implantação do curso Educação Humani-
tária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5108/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, Se-
nhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5109/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de agosto 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 5110/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando adoção 
de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de 
conscientização de superendividamentos, sobretudo para campanhas 
publicitárias destinadas a prevenção e tratamento ao superendivida-
mento, consoante inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 
14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5111/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5112/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5113/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5114/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor 
Marlon Saba de Torres, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5115/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5116/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
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todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5117/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5118/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa 
dos Prazeres Santos, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5119/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor 
Domingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5120/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5121/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5122/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho da 
Silva Júnior, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5123/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 

do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5124/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pinheiro, Senhor João Luciano 
Silva Soares, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5125/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5126/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5127/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5128/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deocli-
des Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a implantação do curso 

Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5129/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, Se-
nhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5130/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2021 15
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5131/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5132/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5133/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Sarney, Senhora Va-
léria Moreira Castro, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5134 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor Fe-
lipe Costa Camarão, Secretário de Estado da Educação (SEDUC) e 
ao Excelentíssimo Senhor Anderson Lindoso, Secretário de Estado da 
Cultura, no sentido de que adotem providências para sua equipe peda-
gógica ou quem achar conveniente desenvolver e aplicar no âmbito das 
Escolas da Rede Estadual de Ensino do Maranhão o Projeto Rota da 
Balaiada. 

O projeto consiste em dar, aos alunos da rede estadual de ensino, 
uma vivência mais latente sobre os fatos ocorridos durante a levante 
popular ocorrido no Maranhão entre os anos de 1838 a 1841 e que teve 
entre as suas causas principais a pobreza e a luta por melhores con-
dições vida, além de combater os dersmandos políticos dos grandes 
políticos e fazendeiros da região. A Revolta teve inicio na cidade de 
Nina Rodrigues e teve seu término na cidade de Caxias onde repousa o 
memorial da Balaiada.

Um ônibus e guias, que podem ser os próprios professores de 
história da rede da Seduc, são os investimentos para um projeto que visa 
não só dar conhecimento aos alunos, o que por si só já seria de grande 
valia, mas também fará despertar o senso crítico voltado às questões so-
ciais, além de manter vivos heróis nacionais como Negro Cosme, Rai-
mundo Manga e Manoel dos Anjos Ferreira, além de contar a passagem 
de Duque de Caxias por terras maranhenses.

Assim, de Nina Rodrigues a Caxias, passando pelos principais 
pontos das épicas batalhas, os alunos que irão participar deste momen-
to impar, poderão servir de multiplicadores da história viva de nosso 
povo, onde poderão retratar e servir como propagadores de como um 
movimento popular foi duramente reprimido e sufocado por combater a 
pobreza, a fome e a injustiça.
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 Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na cer-

teza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado 
do Maranhão e o Secretário de Estado da Educação, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para o desenvolvi-
mento pedagógico da ideia acima apresentada e sua aplicação junto aos 
alunos da rede estadual de ensino, solicitando antes de tudo o amplo 
apoio dos pares desta Casa Legislativa para a aprovação da referida 
proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,

São Luís – MA, em 13 de agosto de 2021. - Mandato Popular! 
- Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Esta-
dual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 5135 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssimo Senhor Se-
cretário da Fazenda do Estado do Maranhão, Dr. Marcellus Ribei-
ro, solicitando a revisão e aumento do valor para determinar um novo 
teto de isenção de IPVA para veículos de transportes de passageiros e 
categoria de táxi.

A tal medida se torna de grande importância e necessária tendo 
em vista o aumento dos preços dos veículos novos e semi-novos no 
Brasil, o reajuste possibilitará taxistas e motoristas de transportes de 
passageiros na compra de veículos com tais benefícios. A regra vigente 
não cumpre as necessidades com relação aos valores exorbitantes de 
veículos no mercado. 

O atendimento da solicitação irá atender todos os motoristas de 
transportes de passageiros no Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 13 DE AGOSTO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5136/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora Fa-
biana Rodrigues Mendes, solicitando a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
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 5137/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Primeira Cruz, Senhor Ronilson 
Araújo Silva, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5138/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária em 
Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e coor-
denadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5139/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes dos Santos, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5140/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Coci-
flan Silva do Amarante, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5141/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Rosário, Senhor José Nilton 
Pinheiro Calvet Filho, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 

preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5142/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5143/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando a implantação do cur-
so Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para ca-
pacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5144/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Helena, Senhor Ze-
zildo Almeida Júnior, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.
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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 5145/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

 O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.
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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 5146/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Fran-

cilene Paixão Queiroz, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.
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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 5147/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.
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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 5148/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, solicitando a implantação 
do curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) 
para capacitação de professores e coordenadores pedagógicos munici-
pais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
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organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5149/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.
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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 5150/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Educação do Estado do Mara-
nhão, Senhor Felipe Camarão, solicitando verificar a possibilidade de 
atender o pleito da Associação das Donas de Casa do Conjunto Roseana 
Sarney, formulado por meio do relatório anexo ao presente. 

As ações promovidas pela associação são relevantes para a popu-
lação de Paço do Lumiar, razão essa que justifica a presente.  

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de agosto 

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 5151/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, Senhor 
Júlio César de Souza Matos, solicitando reestabelecer o posto da guar-
da municipal, localizado próximo ao ponto final das vans, nas media-
ções da praia de panaquatira.

Referido posto da guarda municipal foi desativado recentemente 
por motivos desconhecidos. O ato gerou aumento significativo na vio-
lência, de forma que várias casas da rua Poliana Kerle foram assaltadas. 
Assim, justifica-se a presente.

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

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

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de re-
gistro de aplicação de vacinas contra a 
Covid-19 nos sistemas de informação do 
Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;
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V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.

Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 
as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.

Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 
sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 

a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

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 - 

Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique Lula, por 05 minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) – Bom dia a todos e todas. Bom dia, Presidente 
Othelino. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, TV As-
sembleia, Rádio Assembleia, redes sociais, todos que nos ouvem e nos 
assistem nesse momento. Eu estava preparado, Presidente, com o cora-
ção cheio de alegria, não para falar no Pequeno Expediente. Eu tinha até 
solicitado ao Deputado Marco Aurélio que pudesse me conceder, hoje, 
o tempo do bloco, mas, ao adentrar aquela porta, eu fui alcançado por 
um telefonema que mudou radicalmente a minha intervenção no dia de 
hoje. Infelizmente, ao adentrar aquela porta, eu fui alcançado por um te-
lefonema dando conta da perda de um dos maiores maranhenses, de um 
dos maiores brasileiros que se tem notícia, o fundador do Partido dos 
Trabalhadores com o Presidente Lula. E esse coração cheio de alegria, 
que vinha aqui para falar dos resultados do Lula no Maranhão e como o 
Lula é bem-vindo por nós maranhenses, pelo que ele é, pelo patrimônio 
democrático que ele representa, em momento tão agudo, tão difícil da 
vida nacional, esse coração de alegria se entristeceu, ele se entristeceu 
porque a perda de Manoel da Conceição, ainda com a idade que tem, 
ainda com as doenças, sequelas que tinha, é uma perda irreparável, Pre-
sidente. É uma perda da luta camponesa, é uma perda da resistência 
à ditadura militar. Manoel era muito atual, até pelo que se vive nesse 
momento no País. O que se vive é muito grave, o tensionamento perma-
nente de quem está de plantão no poder, o retorno ao arbítrio, o retorno 
a tudo que não se permite mais num País como nosso, que tem seu 
período mais longo de democracia. A perda do Manoel da Conceição, o 
falecimento do Manoel da Conceição no dia de hoje, nesta manhã. Fun-
dador do Partido dos Trabalhadores, o Manuel estava no colégio Sion, 
o Manoel é um dos fundadores do PT, é um dos fundadores da CUT. 
O Manoel é uma figura singular, é uma liderança expressiva, histórica, 
mundialmente conhecida, que fez da sua vida um testemunho de ver-
dade, um testemunho de luta, um testemunho dos direitos dos trabalha-
dores e trabalhadoras, um testemunho que, por várias vezes, o Manuel 
quase perdia o que perdeu hoje, a vida, por sua luta e sua coragem, por 
sua bravura a favor dos trabalhadores e camponeses desse País. Esses 
minutos que me restam, um minuto e quinze agora, eu quero dedicar a 
Manoel da Conceição, que essa Casa se curve a Manoel da Conceição. 
Que essa Casa reverencie Manoel da Conceição, que todas as comen-
das, que todas as homenagens sejam feitas para esse maranhense, para 
esse brasileiro, para esse homem desse planeta terra. Porque o Manoel 
é universal. O Manoel está para além das ideologias, está para além das 
cores partidárias, está para além de tudo e infelizmente ou talvez feliz-
mente, o Manoel falece no dia que o Lula visita o Maranhão. O criador 
talvez tenha combinado na sua sapiência, na sua onipresença, na sua 
onipotência que era chegada a hora de Manoel partir e que partisse do 
lado de quem iniciou com ele, Presidente, a maior experiência demo-
crática que esse País já viu, que é o Partido dos Trabalhadores. Quis o 
destino, Deus assim determinou que está acima de todos nós, que assim 
fosse, que no dia em que Lula chegasse ao Maranhão, Manoel partisse. 
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A minha tristeza é a tristeza de todos os petistas, com certeza, mas tam-
bém é a tristeza de uma nação inteira, que reconhece, nesse camponês, 
alguém que ficará seguramente nas páginas da história, porque fez da 
sua vida história, Senhor Presidente. Viva o povo brasileiro! Viva Ma-
noel da Conceição! Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Luiz Henrique Lula, vamos fazer, em seguida, um Minuto de 
Silêncio, mas eu quero enfatizar essa sua fala de que hoje tivemos essa 
grande perda desse grande brasileiro, desse grande maranhense, que faz 
parte da história de resistência do nosso país. Manoel da Conceição, 
salvo engano, nasceu no Pindaré, mas residia há muitos anos em Im-
peratriz. E ele tem muito a ver com a história desses muitos brasileiros 
valentes. Brasileiros e brasileiras que ousaram resistir aos momentos de 
exceção, ao arbítrio. E pagou quase com a vida, mas, certamente, com 
a sua saúde. Então ele merece mesmo ser homenageado. Mas homens 
como Manoel da Conceição partem para outro patamar, mas deixam 
viva a história que construíram. Por isso é muita justa a sua homena-
gem, a homenagem que outros farão. E é realmente uma coincidência 
marcante o dia em que o ex-presidente Lula retorna ao Maranhão, o 
Manoel da Conceição partir para outro patamar. É realmente um grande 
maranhense que merece as nossas homenagens. Peço que fiquemos em 
posição de respeito para fazer um Minuto de Silêncio. Senhores depu-
tados, nós vamos chamar a Ordem do Dia. Não tem mais deputados 
inscritos; já temos quórum. Deputado Marco Aurélio pediu inscrição? 
Deputado Marco Aurélio por cinco minutos, sem apartes. Em seguida, 
o Deputado Antônio Pereira.

 O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Presidente, Senhores Deputados, Deputadas, 
eu ouvi parte do pronunciamento do Deputado Luiz Henrique Lula e 
tenho certeza que a fala dele vem com a alma, com o coração no sentido 
de homenagear o senhor Manoel da Conceição, Mané da Conceição. 
Antes mesmo de eu nascer e de muitos aqui, ele já lutava, lutava e de 
repente se fosse olhar as condições eram totalmente desiguais. Talvez 
olhando apenas para as condições objetivas de luta, ele jamais chamaria 
atenção do mundo, como chamou, mas o seu idealismo e a sua coragem 
foram bem maiores que essas condições. É impressionante que algumas 
personalidades defendem com convicção a causa que acreditam por elas 
serem justas e a defendem até o fim sem negá-la Mané da Conceição 
ensinou pelo exemplo, Deputado Luiz Henrique, e não há nada mais 
digno do que isso: ensinar pelo exemplo. Não precisam as palavras, 
mas o exemplo o exemplo resignando de defender a sua classe, a classe 
camponesa. Um exemplo decidido de estar ao lado dos mais pobres. 
Esse exemplo é concretizado pela sua persistência por não desistir, em 
nenhum momento, mesmo diante de tantas perseguições, humilhações, 
tortura, atentados contra a sua vida, exílio. É fácil narrar essa história 
ainda que apenas uma parte dela, é fácil, mas vivê-la é algo muito difícil 
de encontrar uma pessoa tão decidida a fazê-la. E eu tenho certeza que 
se ele tivesse a oportunidade de voltar, ele faria tudo de novo, porque 
fez com amor, fez com paixão, fez com convicção. Eu pude acompa-
nhar, Deputado Luiz Henrique, de perto esses últimos momentos da 
família, por meio do genro Vilmar, da filha Mariana, da Dona Denise, 
pessoas de quem sou muito próximo. E às vezes a gente olha toda essa 
história, toda essa trajetória, uma pessoa que conseguiu chamar a aten-
ção de todo mundo e de repente aqui, no dia de hoje, a gente falar já 
retratando ao passado quem construiu essa história. Não é simples, mas 
entendam, faço saber a todos que de repente desconhecem essa história, 
que Manoel da Conceição é um homem que merece o nosso respeito. 
Manoel da Conceição é um homem que viveu para além do seu tempo. 
É um homem que dedicou a sua vida para além de sua família. Porque, 
às vezes, é fácil você ser bom apenas para os seus, mas viver para além 
dos seus, dedicar sua vida para os outros, sobretudo, para os mais fra-
cos, aí, sim, é onde eu digo que a pessoa deixa um legado. Manoel da 
Conceição deixa um legado e merece o nosso respeito. E desejo, since-
ramente, que Deus o acolha em seus braços. Desejo que Deus conforte 
a sua família, todos que lutaram com ele nas mais diversas trincheiras, 
seja no Partido dos Trabalhadores, seja nos movimentos sociais com 
todas as marcas que ele deixou, travada na história a sua luta. Manoel 

da Conceição presente. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, obrigado pela oportunidade, senhores 
secretários presentes à Mesa, deputado Marcos Caldas, deputada So-
corro Waquim, deputada Andreia Rezende. Caros colegas deputados 
e deputadas presentes em plenário, todo mundo aí, apesar da tristeza, 
todo mundo motivado. Que as bênçãos de Deus, Deputado Arnaldo 
Melo, nos alcancem, nesta manhã, nesta Casa. Primeiro, eu quero fazer 
das palavras do Dr. Luiz Henrique Lula e do Professor Marco Aurélio 
minhas palavras em relação ao falecimento desse ilustre maranhense, 
desse grande homem, corajoso e grande homem que foi e que é, o Ma-
noel da Conceição. Conhecemos a família, que mora ali em Imperatriz, 
na região de Imperatriz. E é um homem reconhecidamente pela sua 
história de luta, respeitado pela esquerda, principalmente, e por todas 
aquelas pessoas de bom senso. Então eu quero, aqui, prestar aos amigos 
e, especialmente, aos familiares, até porque na quinta-feira passada esti-
vemos com o Márcio Jerry numa visita. Ele esteve numa visita na UTI. 
O Deputado Federal Márcio Jerry, enquanto amigo da família, visitou a 
família. Ele já estava na UTI, o Manoel da Conceição. E eu quero dei-
xar aqui a minha solidariedade e os meus sentimentos sinceros à famí-
lia, aos amigos do Manoel da Conceição. Fecha-se uma porta na terra, 
abre-se uma porta no céu para recebê-lo por sua história de humildade, 
de coragem, de representatividade por tudo isso. Muito bem. Senhor 
Presidente, eu estive, no final de semana passado, em Imperatriz, na 
minha querida cidade, onde moro desde 1967, cheguei quando criança 
levado pela família, pelos meus pais e pude presenciar um ato de ex-
trema importância, no meu ponto de vista, dia 13, Deputado Arnaldo 
Melo, sexta-feira, 13, pude prestigiar pela manhã, ali na Câmara, no 
finalzinho da manhã, a entrega de um título de cidadão, outorgado por 
aquela Casa, e portanto pela sociedade imperatrizense ao nosso amigo 
Senhor Othelino Neto, Presidente deste Poder, Presidente desta Casa. 
Recebeu a cidadania honorária e essa cidadania honorária equipara-se 
a uma honraria que, na realidade, é como se fosse ou é uma adoção 
oficial. Então, o Deputado Othelino foi adotado pelos imperatrizenses 
como filho tornando-se, portanto, que já era meu do Marco Aurélio e 
de outros, já era irmão, tornando-se, portanto, irmão de todos os im-
peratrizenses e, portanto, nosso conterrâneo também. Essa honraria, 
essa homenagem é feita, ou uma sociedade dá, oferece, a alguém que 
presta serviço por aquela comunidade, que ajuda a desenvolvê-la, que 
traz recursos, que traz benefícios, e Othelino tem feito isso, nos últimos 
anos, em relação a Imperatriz, inclusive com Emendas Parlamentares 
de sua autoria. Mas, Othelino talvez não tenha sido isso que Imperatriz 
resolveu lhe dar essa honraria, essa homenagem. Talvez a condução que 
V.Exa. tem diante deste Poder, desta Casa, em aproximar sempre este 
Poder das sociedades, da sociedade maranhense, da sociedade de todos 
os municípios maranhenses, só por isso V.Exa. já mereceria, como me-
receu e como recebeu, essa honraria do povo de Imperatriz. Imperatriz 
é uma cidade grande, a segunda cidade do Estado do Maranhão, que, 
sem dúvida, reconhece aqueles que fazem por ela. É tida também como 
a cidade que quando não gosta de alguém também repudia essa pessoa. 
V.Exa. caiu nas graças do povo de Imperatriz e com essa honraria, com 
essa homenagem, com esse título que V.Exa. recebeu, V.Exa. passa a ter 
maior responsabilidade com aquele povo. Nós, imperatrizenses, agora 
vamos cobrar mais e tenho absoluta certeza que isso não será um peso 
para o Senhor, muito pelo contrário, será com alegria que o Senhor con-
tinuará ajudando Imperatriz e sua gente. Parabéns, Othelino! Parabéns, 
Imperatriz, por ter mais um filho cidadão, tão honrado, e eu só tenho a 
agradecer. Eu quero terminar as minhas palavras dizendo a todos que 
também estamos tristes do falecimento do Manoel da Conceição. Um 
dia tão especial, todos aqui preparados para receber o nosso ex-presi-
dente Lula, e, exatamente, o companheiro, do quilate e da qualidade 
dele, falece hoje em Imperatriz. Ficam realmente os meus sinceros pê-
sames para toda a família.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Antônio, muito obrigado pelas suas palavras carinhosas e 
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pela benevolência de sempre com relação a mim. Deputado Dr.Yglésio 
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, caros colegas, todos que nos assistem agora 
pela TV Assembleia, pela internet e demais plataformas, hoje eu tive a 
oportunidade de subir à tribuna. Ontem eu estava, no momento da ses-
são, participando de maneira remota por conta do nosso apoio a uma 
saída pacífica dos moradores do Residencial Bela Vista, uma ocupação 
na região do Olho D’água. Felizmente a gente conseguiu trazer o pes-
soal da Secretaria Municipal de Assistência Social. A Secretaria Rosân-
gela Bertoldo se fez in loco, para tentar garantir que a gente conseguis-
se cadastrar aquelas famílias para uma moradia a posteriori. É óbvio 
que não foi da maneira que a gente gostaria, primeiro, porque a decisão 
judicial do Dr. Ferdinando Serejo dizia que as pessoas deveriam sair 
dali, desocupar a área de maneira concomitante a um encaminhamento 
para aluguel social para moradia. Muita gente, que estava lá ontem, 
deixou suas coisas na rua, porque não tinha para onde ir. A gente vai 
mostrar isso, hoje, na nossa rede social. E eu não canso de pensar sobre 
o problema da moradia, principalmente, aqui na ilha de São Luís, na 
cidade de São Luís. A gente tem que estar preparado enquanto Secreta-
ria de Assistência Social. A Prefeitura, o Eduardo Braide precisa ter um 
olhar sobre isso, porque da forma que está, onde a gente tem atuado em 
comunidades que estão em ocupações, em espaços que, claro, não fo-
ram colocados para moradia naquela primeiro momento, essas pessoas 
estão recebendo visita da SEMCAS o tempo todo. Faz cadastro, faz 
novo cadastro e nunca resolve o problema habitacional, Deputado Hé-
lio. Então moradia é direito constitucional básico. A gente vai interme-
diar com essas pessoas, com a SEMCAS, a SECID também, para que a 
gente possa encaminhar essas pessoas para uma moradia digna, dentro 
dos padrões mínimos, porque, de fato, hoje, existe uma grande explo-
são. A ação foi na 10ª Vara Civil. O juiz deu a decisão, escreveu que 
deveria ser concomitante a retirada dos moradores. E, na hora, chegou 
lá um monte de policiais, comandados pelo coronel Marcos Brito, que 
eu faço aqui um ponto positivo, que teve uma ação extremamente civi-
lizada ontem. A gente conseguiu coordenar aquilo de maneira adequa-
da. Foi fazer o cumprimento da ordem de reintegração. Nós fomos até o 
juiz. O defensor público foi até o juiz para tentar pedir que fosse dado 
um prazo para que a SEMCAS pudesse transferir essas pessoas. Até 
porque, hoje, em São Luís, não tem abrigo público para mais de vinte 
pessoas. Se mais de vinte pessoas ficarem desalojadas nessa cidade, elas 
vão para a rua, porque até pagar aluguel social, Deputado, não conse-
gue, não resolve o problema. Fica cadastrando, e não resolve. Ou seja, 
nós estamos diante de uma grave omissão da Prefeitura de São Luís, e 
diante de um grande problema habitacional. Segundo ponto aqui é o que 
aconteceu no final de semana, em relação à ação do promotor Cláudio 
Guimarães, conhecido de todos aqui, conhecido da imensa maioria da 
população de São Luís e de muita gente do Maranhão, por quê? Pelo 
histórico de truculência das suas ações, a última, o promotor, ele, claro, 
não pode figurar como proprietário no papel da empresa, pela função 
pública que exerce, mas ele é o dono de fato, e todos os moradores ao 
redor e várias pessoas já nos falaram, de uma escola de kitesurf que 
funciona na casa dele no Olho d’Água, o que fizeram? O promotor que 
é do Ministério Público Estadual, se arvorou de uma decisão de 2012, 
de um pedido do Ministério Público Federal, para privatizar um pedaço 
de praia. E eu digo privatização porque a Prefeitura de São Luís fechou 
um dos acessos ali, mas havia a outra rua, e aí os moradores, porque há 
pessoas que têm casa ali na praia, chegavam e não podiam mais entrar, 
sabe por quê? Porque ele pegou e mandou cavar uma vala na rua que 
dava acesso, ele e o delegado Valter Wanderley, da Delegacia de Polícia 
Civil do Araçagi, que foi lá, tinha um trator apreendido, recebi a denún-
cia aqui já de um funcionário da delegacia, tinha o trator parado na de-
legacia com o tratorista, o promotor e o delegado fizeram um acordo 
com ele para liberar o trator, desde que ele fosse cavar a vala, aí o que 
aconteceu? Mulheres desciam com crianças, Senhor Presidente, e anda-
vam 500 metros para chegar nas suas casas, senhores idosos com com-
pras de supermercados tendo que deixar o carro no meio da rua e andar 
quinhentos metros. Mas o promotor, não! Ele colocou um estaciona-

mento na garagem, abriu a porta na lateral da casa dele, que é uma casa 
gigantesca de esquina e a partir dali ele entrava e saia da casa dele. E aí 
nós fomos com o trator no final de semana para tapar aquela vala, ten-
tamos tirar a manilha que ele colocou, a gente não ia mexer na da Pre-
feitura, ele colocou uma quarta manilha de concreto lá, nós fomos tentar 
tirar, ele ficou sentado na manilha de concreto, impedindo a retirada. 
Nós temos fotos como ele e o pessoal dele lá colocaram esta manilha. 
Então, ao mesmo tempo que a gente tentava resolver, ele ameaçava a 
população dizendo que era promotor, que eu era deputado, mas que ele 
era promotor. Primeira coisa, eu não saio para resolver problema com 
base em abuso de autoridade. Eu utilizei a prerrogativa parlamentar de 
restituir uma situação que estava irregular e além de tudo ele mentiu, 
um promotor que mentiu no momento, ele disse que tinha sentença tran-
sitada em julgado que impediu o acesso das pessoas à praia. Todos os 
processos estão aqui, todos os processos estão aqui, a sentença era uma 
sentença contra o município de São Luís, que houve um processo na 
verdade com resolução de mérito, extinção por resolução de mérito e, 
desde 2015, na última decisão que eles colocaram o município de São 
Luís, eles colocaram o município de São Luís para disciplinar o trânsi-
to. E, claro, 08 anos de Prefeitura do Edivaldo Holanda não resolveu, 08 
meses do Eduardo Braide na Prefeitura não fez nada a respeito. Agora, 
depois que a gente foi lá, tem um guarda da SMTT, o agente de trânsito 
para fazer o controle. Ou seja, precisa ter a catástrofe para poder resol-
ver o problema. Lamentavelmente tem sido assim, porque gestão de 
praia, já, desde 2015, que tem a possibilidade da SPU transferir a gestão 
das praias de São Luís para a Prefeitura. Aí ninguém quer enfrentar o 
problema. Foi assim por oito anos e, ao que parece, Braide, você vai 
fazer da mesma forma. Eu espero que não faça. E aí, claro, diante disso, 
da nossa ação que resolveu a situação no local, eu ainda tive que rece-
ber, ontem, isso aqui, uma nota da Associação do Ministério Público do 
Maranhão, uma nota de repúdio, dizendo que a minha ação tinha sido 
desarrazoada, que tinha sido autoritária. Ora, ora, eu autoritário contra 
Cláudio Guimarães. O que uma anuidade, o pagamento de uma mensa-
lidade não faz? Faz com que a Associação não tenha colocado nem as-
sinatura. Eles colocaram lá, “a Diretoria”. Ninguém quis assinar. A 
maioria dos Promotores mandaram mensagem me parabenizando, por-
que o Ministério Público do Maranhão é sério. Sujeitos como esses que 
são odiados pela população, pela truculência das ações, primeira coisa, 
a Promotoria é dele. O controle externo das atividades policial. Ele não 
tem, Presidente, ingerência sobre praia. Praia. Secretaria de Patrimônio 
da União, Ministério Público Federal, ele não tem poder de polícia na 
praia. E ele cavou uma vala para impedir as pessoas de acessarem suas 
casas. Então ele prevaricou, ele usurpou a função pública, ele errou, 
mas a associação manda nota de repúdio à minha pessoa. Quanto a nota 
de repúdio, eu só posso ler, claro, antes de destacar o papel importante 
do Ministério Público e de todos os promotores aqui do Estado do Ma-
ranhão, mas dizer que recebi com extremo desapontamento a nota em 
favor do Cláudio Guimarães. A gente compreende a atitude de alguns 
membros da diretoria da Ampem. Claro, o corporativismo é muito forte 
ainda. Mas defender o indefensável, isso é inadmissível, porque isso, 
Deputado Arnaldo, não condiz com a postura da imensa maioria dos 
promotores e dos procuradores do Estado do Maranhão. O comporta-
mento autoritário, arbitrário, opressor, tirano do senhor Cláudio em toda 
a atuação pública. E sempre se recobriu pelo curtíssimo manto da com-
petência que lhe confere o cargo público. Editou recomendações, coor-
denação de operações truculentas, instalou obstruções em ruas e aveni-
das, bem como privatizou, por último, ambientes públicos. E isso tudo 
afronta a democracia, exorbita o poder/dever que ele tem. Não tem de-
cisão judicial que impeça acesso de moradores às suas casas, e nem que 
tivesse, se sobreporia ao direito de ir e vir, que é assegurado na consti-
tuição. Essa ação tramitou na justiça federal, foi extinta com resolução 
de mérito, competindo ao Município de São Luís regulamentar ao cesso 
às praias. Houve acordo firmado entre o Ministério Público Federal so-
bre o assunto. Fato que não confere um grão, um milímetro de legitimi-
dade a um promotor para cavar uma vala na rua. A bem da verdade é 
uníssono o clamor amor social para limitar as atrocidades promovidas 
pelo senhor Cláudio Guimarães, inclusive vários promotores me envia-
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ram congratulações. Isso é sintomático. Ao Ministério Público não foi 
conferido poder de interromper fluxo de veículos e moradores, aliás, na 
qualidade de fiscalizador da lei caberia apenas garantir acesso dos ser-
viços públicos nesses locais, não chegava ambulância, não chegava co-
leta de lixo, não chegava Polícia Militar, se alguém fosse vítima de um 
assalto, sequestro ou assassinato, como já aconteceu nas praias de São 
Luís. A portaria municipal 003/1998, da SMTT, diz isso. Por fim, Se-
nhor Presidente, eu só posso lamentar a iniciativa da associação, ao 
passo que eu sugiro que a mesma venha a público se desculpar pelas 
atrocidades junto a sociedade maranhense que esse sujeito cometeu até 
hoje. Meu muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, a deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da ora-
dora) - Senhor Presidente, caros colegas e colegas deputadas, internau-
tas, TV Assembleia. Quero agradecer a Deus, mais uma vez, a oportu-
nidade de estarmos aqui em meio à luta dessa pandemia, onde nosso 
Estado do Maranhão tem sido referência, nacionalmente, no combate 
à pandemia. Quero aqui ressaltar o momento que nós estamos viven-
do mundialmente, Deputada Socorro, em especial, neste mês que é o 
“Agosto Lilás”, um mês que marca o combate à violência doméstica, 
a violência contra nós, mulheres. Onde o Maranhão, o Estado do Ma-
ranhão, os municípios têm se levantado com essa bandeira, com essa 
luta, sobre as causas e a luta contra a violência de todas nós, mulheres. 
A gente vê nos jornais nacionais a situação do Afeganistão, onde não 
existe nenhum direito de mulheres, Professora Socorro, e com a crise 
política e basta uma crise política, econômica ou religiosa, para que os 
nossos direitos sejam ainda questionados e retirados mais ainda. Essa 
é a frase da Simone de Beauvoir, uma francesa, filósofa, feminista, na 
construção em defesa mundialmente dos direitos de todas nós, mulhe-
res, e a gente tem o exemplo vivo disso, Deputado Lula, Deputado Zito, 
aqui no nosso País, a exemplo do golpe sofrido da nossa Presidenta 
Dilma. Essa mulher que esteve no comando nacional do nosso País e 
que foi aplicado e de lá para cá, nós estamos vivendo uma crise polí-
tica com ascensão da direita armada que reprime os nossos direitos e 
de nós, minorias. Mas eu fico muito feliz de compor um Parlamento 
com homens e mulheres que fortalecem a política da mulher, que es-
tão aqui, garantindo esses direitos, fazendo essas escutas no Estado do 
Maranhão nas suas bases e nos seus municípios, para que a gente possa 
assegurar o direito de todas nós, mulheres. No dia 07 de agosto, nós 
comemoramos uma grande conquista, Professora Socorro, que é os 15 
anos da Lei Maria da Penha. Essa mulher que foi vítima de violência 
doméstica, que não morreu, que não está incluída no número de femi-
nicídio. Outrora, nós mulheres morríamos, e não existia uma lei que 
direcionasse esse tipo de crime. Era incluído como homicídio ou crime 
passional. Esses agressores nem eram punidos. E hoje com a conquista 
da Lei Maria da Penha, que completa 15 anos, nós mulheres podemos 
nos assegurar que a justiça pode ser feita, a exemplo do caso Mariana, 
que o agressor sofreu a pena máxima. E é uma conquista, é mais uma 
vitória de todas nós mulheres. O Governo do Estado do Maranhão, por 
meio da Secretaria da Mulher, não tem medido esforços de todas as ou-
tras secretarias. Nosso Governador conseguiu levar para o centro da sua 
gestão a atuação de políticas voltadas a todas mulheres na segurança, 
na saúde, na infraestrutura, na Secretaria de Agricultura Familiar, onde 
nós podemos citar aqui vários exemplos. Na Secretaria de Saúde, nós 
tivemos um grande projeto, que é o Cheque Cesta Básica Gestante, que 
tem combatido a mortalidade materna, que também é uma violação de 
direitos de todas nós. Podemos citar aqui a Secretaria de Segurança, que 
tem ampliado as patrulhas. Quero aqui parabenizar a coronel Augusta, 
o Secretário Jefferson Portela, que esse ano entregou o programa Salve 
Maria; e tantas outras leis que nós defendemos para assegurar os nos-
sos direitos aqui nesta Casa, como exemplo, a indicação que eu fiz ao 
nosso Governador Flávio Dino da inclusão do item do absorvente na 
cesta básica, com redução de 33% nesse item, porque a gente sabe... Eu, 
particularmente, fiz uma caminhada no Maranhão inteiro para perceber 
a necessidade e a violação desse direito de muitas meninas e mulheres 
que não têm condições de comprar esse item, Deputado Hélio, que não 

é meramente cosmético, que é um item de saúde pública para nós mu-
lheres que passamos por um ciclo de mais de 20 anos, mensalmente, 
vivendo essa realidade. E, hoje, em pleno século XXI, a gente ainda vê 
nossas meninas sendo limitadas de irem para a escola em subcondições 
de higiene básica, para que possa tratar desse tema, que nós precisamos 
desconstruir e que não é um tabu. Então eu fico muito feliz de poder 
estar aqui e dividir aqui com vocês que estive em Itapecuru Mirim, no 
encontro de gestora promovido pela Secretaria de Estado da Mulher, 
que está fazendo essa escuta regional de políticas públicas para todas 
as mulheres do nosso estado, por caminhadas “Todos por Elas”, du-
rante esse mês de agosto, que é um mês que marca a luta do combate à 
violência doméstica. Estivemos em Estreito. Estivemos em Imperatriz, 
comemorando um ano da Casa da Mulher Maranhense. Essa estrutura 
toda custeada pelo Governo do Estado é a única do país. Nosso Go-
vernador Flávio Dino tem investido em políticas públicas no combate 
à violência contra a mulher. A única no país, toda estruturada com a 
rede completa no combate à violência contra a mulher, que funciona na 
Região Tocantina, uma região que concentrava e concentra um grande 
índice de violência à mulher, contra nós mulheres. No ano que vem, o 
Governador Flávio Dino vai estar entregando a segunda casa no mu-
nicípio de Caxias, nessa região também e a gente sabe que ainda hoje 
nós estamos perdendo mulheres pelo simples fato de sermos mulheres. 
Estivemos em Montes Altos, estivemos em Alto Alegre, estivemos em 
Itapecuru-Mirim , estivemos agora recentemente em Bacabal, mas eu 
gostaria aqui de dividir com vocês o meu pesar, a minha tristeza, porque 
para mulheres negras, para as mulheres indígenas e para as mulheres 
quilombolas fica ainda mais difícil, Deputada Andreia, essa realidade. 
Nesse mês ainda, nós vivenciamos crimes ocorridos com indígenas. 
Uma menina Daiane, de 14 anos, foi encontrada morta na terra indígena 
guarita no dia 04 de agosto, ela foi encontrada nua, com suas partes 
inferiores brutalmente machucadas, no Rio Grande do Sul e também a 
Raissa, de 11 anos, meninas, menina que também foi encontrada sem 
vida na aldeia no dia 09 de agosto. A perícia indica que a menina foi 
jogada de uma altura aproximadamente de 20 metros de uma monta-
nha, de uma pedreira desativada no Mato Grosso do Sul. E aqui nesse 
último final de semana, Deputado Vinícius pode relatar que o município 
de Pedreiras está em choque pela Mariana, de 29 anos, que, no último 
domingo, foi morta por 30 facadas pelo seu marido. Já são 31 casos de 
feminicídio no nosso Estado. Nós não podemos deixar isso de lado, a 
justiça precisa ser feita, essas meninas não são apenas estatísticas, pro-
fessora, elas são filhas, elas são mães, elas são irmãs e quando os dados 
são apresentados, são dessas meninas que nós estamos falando. Nós 
não estamos falando simplesmente de índice, nós estamos falando de 
vidas, vidas de crianças, de meninas que são retiradas brutalmente pelo 
simples fato delas serem mulheres. Então, aqui eu gostaria, Presidente, 
ao finalizar de pedir um Minuto de Silêncio, porque, infelizmente, em 
meio ao mês que marca essa luta que nós, mulheres, todas nós mulheres 
aqui dessa Casa defendemos e homens também que precisam estar es-
tão incluídos nessa construção do combate ao feminicídio, gostaria de 
pedir um Minuto de Silêncio por essas meninas e por Mariana que, no 
último domingo, foi morta pelo seu marido no município de Pedreiras. 
Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Pela Ordem, Se-
nhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nós faremos o Minuto de Silêncio, logo após a Ordem do Dia, porque já 
iniciamos aqui chegando às 10h30. Os deputados inscritos no Pequeno 
Expediente ficam transferidos para a próxima Sessão ou podem utilizar 
o Tempo dos Partidos ou Blocos. Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Or-
dem) – Obrigado, Senhor Presidente, meu enaltecimento aos registros 
da Deputada Ana do Gás que faz desse momento aí na nossa tribuna 
dividir com ela também a emoção, o prazer, a alegria de estar convi-
vendo aqui durante todo esse tempo. E me fez lembrar, Deputada, em 
1998, quando eu levantei essa bandeira aqui do feminicídio também, 
da violência contra a mulher. Olha, faz uns aninhos é porque eu estou 
desde novinho aqui, então, em 1998, nós levantamos essa bandeira aí, 
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eu fui um dos protagonistas, e deu efeito significativo e agora V. Ex.ª 
me relembra esse momento que eu a parabenizo nesse momento pela 
sua fala. Outra coisa, Senhor Presidente, eu queria fazer aqui, a título de 
sugestão, que a nossa Casa, que a Assembleia se manifestasse nesse epi-
sódio, uma vez que o Deputado Yglésio registrou, há pouco, na tribuna, 
que a Associação do Ministério Público do Maranhão fez uma nota de 
repúdio contra ele. A título de sugestão, eu sugiro que essa Assembleia 
se manifeste também para que não se estenda a desarmonia entre os 
Poderes, muito obrigado. 

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

– Medida Provisória nº 360, encaminhada pela Mensagem Governa-
mental 086 (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. 
Projeto de Resolução Legislativa nº 140, de autoria do Deputado Ro-
berto Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. 
Projeto de Resolução Legislativa de autoria da Deputada Helena Duai-
libe. A deputada está ausente. Ficam transferidos para a próxima sessão 
tanto o item 03 quanto o item 04. Nós vamos agora iniciar o Grande 
Expediente, mas antes faremos 01 minuto de silêncio por solicitação da 
Deputada Ana do Gás em razão dos muitos casos de violência contra a 
mulher e de casos recentes de feminicídio ocorridos, inclusive na cida-
de de Pedreiras. 

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

Está inscrito o Deputado Luiz Henrique Lula. V. Ex.ª tem 30 minutos, 
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - Presidente Othelino, eu peço permissão, os 
companheiros me permitam tratá-los assim, eu sei que não é o termo 
adequado, mas os companheiros, deputados e deputadas desta Casa, sa-
bem que eu sempre faço uso dessa tribuna sem fazer uso de papel. Eu 
pedi o Tempo do Bloco para o deputado Marco Aurélio, que é o nosso 
líder, e a Casa acaba de me conceder, excepcionalmente, mesmo sem o 
direito, a condição do Grande Expediente. E eu, naturalmente, para fa-
lar de Manoel da Conceição, eu não teria condições, abalroado que fui 
pela notícia, eu não teria condições de fazê-lo, como sempre faço aqui. 
Eu sempre utilizo essa tribuna de maneira livre, solta, não leio nada, 
formulo, parlo de maneira sempre livre, de maneira espontânea, mas 
essa notícia não me permite fazer isso hoje. E eu tive que me deslocar 
ao gabinete muito rapidamente e tentar sintetizar em duas páginas o que 
é praticamente impossível de fazer, Senhor Presidente, mas era o tempo 
que eu tinha para tentar falar desse homem. E eu vou recorrer, pela 
primeira vez, à tribuna da Assembleia, a um documento escrito, a uma 
fala escrita, mas é que as condições psicológicas, afetivas, elas não me 
permitirão fazer de maneira improvisada, de maneira solta, livre, como 
costumo fazer. Me permitam, portanto, ler esse discurso, é o primeiro 
discurso lido e, com certeza, não é uma pérola, está muito aquém do que 
Manoel representa, mas, infelizmente, a morte chega, deputado Ricardo 
Rios, de maneira inesperada, de maneira não anunciada, deputado Mar-
co Aurélio. E a gente tem que se virar com as nossas emoções, com a 
nossa dor, da maneira que a gente pode. Manuel onde estiver, ele sabe 
que essas palavras não estão à altura da sua história, mas são as palavras 
possíveis nesse momento e ele também vai entender que o é dito aqui, é 
dito com a alma, como disse o deputado Marco Aurélio. É dito com o 
coração sangrado pela dor da perda, e é dito com amor, que o Manoel 
merece. E, assim, digo, morre, aos 85 anos, Manoel da Conceição, sím-
bolo da resistência contra a ditadura, da infância pobre no campo ao 
exílio. A vida de Manoel nunca foi fácil. Nascido no município de Pira-
pemas, no interior do Maranhão, em 1935, cresceu no campo junto com 
sua família sob os desmandos de latifundiários. Na década de 50, foi 
expulso das terras que cultivava por um fazendeiro. De expulsão em 
expulsão, Manoel e sua família chegaram ao Vale do Pindaré, à cidade 
de Pindaré Mirim. Lá começou a sua trajetória de lutas pelos direitos 

dos trabalhadores rurais, não apenas o seu direito, mas os direitos dos 
trabalhadores rurais. Organizou sindicato que chegou a reunir, naquela 
época, Senhor Presidente, 100 mil trabalhadores. Cem mil trabalhado-
res. Também lutou para que seus companheiros fossem alfabetizados. A 
grandeza do Manoel não era só a luta pela terra, não eram só as condi-
ções mínimas para erradicar a fome dos seus e dos outros. Era para er-
radicar a principal fome que campeia esse país, que é a educação. E a 
luta camponesa pela terra também passou a ser luta pelo conhecimento. 
Contribuiu para estabelecer o movimento dos trabalhadores sem-terra 
naquele município. Por tudo isso, pela coragem, pela bravura, pelo dis-
cernimento, tornou-se uma importante liderança na região e símbolo de 
luta da classe trabalhadora e da reforma agrária no Maranhão. Se hoje 
falar de reforma agrária é difícil, meus companheiros e companheiras 
deputadas - insisto em chamá-las assim, porque assim é que o Manoel 
os chamaria - imagina nos idos dos anos 60, nos idos pré-ditadura mili-
tar. Enquanto lutava por um mundo mais justo, viu o golpe de 64 culmi-
nar em um regime ditatorial e cruel que o perseguiu por anos. Manoel 
foi preso e torturado diversas vezes até ser obrigado a deixar o país em 
1976, eu ainda há pouco quando falava aqui, presidente, que a morte 
que chegou agora ela beliscou, ela foi vizinha de Manoel a vida toda, a 
morte era a sua vizinha, ela estava sempre ali, porque o Manoel, depu-
tado Marco Aurélio, deputado Roberto, deputado Zito, o Manoel não 
parava de lutar e a sua luta incansável e incessante fazia com que a 
morte sempre o beirasse. E em uma das violências atrozes que sofreu na 
ditadura, baleado que foi na perna, perdeu esse membro, um dos mem-
bros, a perna, que teve que ser amputada e todos nós conhecemos que o 
Manoel há muitos anos, desde então, teve que recorrer a uma perna 
mecânica para poder se locomover, mas foi a perna, mas não foi a sua 
determinação de luta, enquanto presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Pindaré chamou um médico da capital para São Luís 
para atender moradores da região, enquanto as famílias eram atendidas, 
o prefeito do município avisou que faria uma visita, nós aguardamos de 
bom coração e aí chegou foi a polícia e de novo o diálogo foi à bala. 
Esse relato foi feito por Manoel da Conceição em uma entrevista à Re-
vista Teoria e Debate, da Fundação Perseu Abramo, Fundação do Parti-
do dos Trabalhadores. Como todos os Partidos tem suas Fundações, o 
PT também tem a sua, que é a Fundação Perseu Abramo, tentando inter-
vir e proteger os homens e mulheres do campo que estavam presentes 
no atentado, saiu baleado, foi preso sem qualquer assistência médica, 
desta vez não morreu ninguém, só saíram feridos e eu com a perna ba-
leada, os pés esbagaçados, fui preso, passei 8 dias na cadeia, em Pinda-
ré, mas não deram tratamento e a perna gangrenou. Quando cheguei em 
São Luís tiveram que amputar, até hoje ando de perna mecânica. Esse é 
o relato que Manoel fez à Revista Teoria e Debate, mesmo assim conti-
nuou resistindo àquela perseguição implacável, foi preso, torturado, 
mas Manoel relutou e relata a tortura que sofreu, das vezes que foi pre-
so e desse momento marcante da sua vida e diz que depois do tratamen-
to voltou novamente para tortura. Foi tratado, foi cuidado, perna ampu-
tada, suturado e ainda assim os algozes da ditadura o torturavam. Em 
quatro meses, foi seis vezes levado ao hospital pela tortura que era sub-
metido como morto. Exilado em 1966, na Suíça, continuou aglutinando 
trabalhadores e discutindo a ideia de um mundo igualitário, denuncian-
do a crueldade do regime ditatorial brasileiro. E, em 79, assim que pode, 
voltou para o Brasil para a luta dos trabalhadores, para aquilo que era o 
seu mundo. Foi fundador da maior central deste país, a Central Única 
dos Trabalhadores, e é fundador, com o Lula e outros do Colégio Sion 
do Partido dos Trabalhadores. Em 30 de março de 2019, o Governador 
Flávio Dino assinou o projeto de lei que concedia a Manoel da Concei-
ção pensão especial. Este reconhecimento por parte do Estado a história 
deste importante líder camponês foi sem dúvida um marco importantís-
simo, não só para Manoel, não só para Mané, mas, também, para todos 
os outros que sofreram com as graves violações de direitos humanos e 
sucumbiram aos desmandos dos tempos do coronelismo político no 
Brasil, da ditadura militar no Brasil e, em especial, no Estado do Mara-
nhão, estado de Manoel da Conceição, que, infelizmente, Presidente, o 
quadro melhorou muito pouco. Infelizmente, ainda que a história de 
luta, de determinação, bravura e coragem de Manoel da Conceição e 
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outros, infelizmente, o Maranhão ainda vive um quadro de profunda 
preocupação. Apesar dos esforços do Governo Flávio Dino, apesar dos 
esforços do Governo Jackson, do curto Governo Jackson, o Maranhão 
ainda vive preso e, agora, até talvez, de maneira mais grave, Presidente. 
E é muito importante que esta Casa vá discutir o Código Ambiental, o 
Novo Código Ambiental, a lei de terras, porque, se não bastasse a vio-
lência que perdura, basta ver os últimos acontecimentos, em que os la-
vradores são submetidos ao diálogo da bala como o Manoel, agora, a 
tecnologia também mata. Eu falo dos agrotóxicos. E o Maranhão está 
tomado dessa tecnologia de agrotóxicos, no Baixo Parnaíba, Deputado 
Paulo Neto, sua região, na Região Tocantina, Deputado Marco Aurélio, 
na sua região, no Grajaú, em vários cantos desse estado, o mesmo pro-
gresso que traz divisas traz também a morte, e é tarefa nossa nessa Casa, 
até em homenagem a Manoel da Conceição, ao legado que ele deixa de 
luta para que essa luta não seja em vão, para que esses maranhenses que 
não têm medo de entregar a própria vida, se preciso for, deputada So-
corro, que isso não seja me vão. Manoel da Conceição, presente. Muito 
obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado Luiz Hen-
rique, a gentileza só de fazer um comentário no seu pronunciamento, 
muito importante para destacar a história.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então, vou pedir ao deputado que permaneça na tribuna, porque aí a fala 
do deputado Yglésio fica como aparte.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Muito feliz 
o seu pronunciamento pela história de Manoel da Conceição, todas as 
lutas, a construção também da esquerda, dentro do Maranhão, das lutas 
da esquerda. Então, uma grande perda para todos nós aqui no estado. 
Então, o parabenizo por isso. Presidente, vou pedir a gentileza só de 
utilizar 10 segundo do aparte aqui, para fazer uma correção. Na hora do 
pronunciamento, eu fiz a citação de Associação de Magistrados, mas é 
Associação do Ministério Público, foi um lapso aí de memória. Eu peço 
desculpas pelo equívoco. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Eu percebi, deputado Yglésio, iria inclusive alertá-lo disso. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Isso. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

V. Ex.ª já encerrou o pronunciamento? Tempos dos Partidos ou Blocos. 
Bloco Parlamentar Independente MDB/PRTB/PRN. Deputado Arnal-
do? Declina. Bloco Parlamentar Democrático/PL Republicanos. Depu-
tado Vinícius, V. Ex.ª vai à tribuna? Deputado Vinícius Louro, por oito 
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros 
da galeria, internautas, a todos que nos assistem através da TV Assem-
bleia. Senhor Presidente, o que me chama hoje a esta tribuna é para 
falar da visita do Governador Flávio Dino à cidade de Trizidela do Vale, 
onde eu quero aqui agradecer ao Governador Flávio Dino, por sempre 
prestar atenção, trabalhar, se dedicar ao povo do Médio Mearim. V. Ex.ª 
sabe, Senhor Presidente, que nós, como deputados estaduais, nós temos 
aprovados inúmeros projetos de lei com mensagem governamental, do 
governo, e muitos dessas mensagens são aprovações aqui nesta Casa 
dos programas que são realizados, por meio do Governo do Estado do 
Maranhão. Deputado Luiz Henrique Lula, lá na região do Médio Mea-
rim, nós fizemos várias indicações. Lembro-me muito bem desde o meu 
primeiro mandato como deputado estadual, sempre trabalhando e bata-
lhando em prol da população do Médio Mearim e exclusivamente para 
Pedreiras, Trizidela do Vale. São as cidades onde eu nasci e me criei 
politicamente e desde o meu primeiro mandato como deputado e do go-
vernador Flávio Dino, o Governo do Estado do Maranhão, por meio das 
nossas indicações, asfaltou mais de 90% da cidade de Trizidela do Vale. 
Foi um governador que trouxe o Corpo de Bombeiros, também através 
de uma indicação do Deputado Vinicius Louro, onde nós tivemos em 
audiência e solicitamos esse Corpo de Bombeiros para a cidade de Tri-
zidela do Vale. Tivemos aí, também, a questão do Restaurante Popular 
da cidade de Pedreiras. E não para por aí. Só da cidade de Pedreiras nós 

asfaltamos, através do Governo do Estado do Maranhão, mais de 63 
ruas na gestão do ex-prefeito Antônio França. E o prefeito também, nas 
suas limitações, trabalhou bastante na cidade de Pedreiras. Levamos o 
asfalto, hoje, Deputado Marcos Caldas, que é realidade no maior po-
voado da cidade de Pedreiras, que é o povoado de Marianópolis. Está 
lá asfaltado com meio fio e sarjeta. Essa foi a emenda do Deputado 
Vinicius Louro, como pontes que conseguimos recurso para trabalhar 
em prol daquela população. Mas eu faço essa retrospectiva, senhores 
Deputados, é justamente para trazer agora o que está acontecendo na 
cidade de Trizidela do Vale e na cidade de Pedreiras. Porque agora são 
mais de 20km de asfalto que o Governo do Estado do Maranhão está 
colocando no município de Pedreiras. Agora mesmo todo o município 
de Pedreiras está sendo asfaltado, mas com os recursos e a execução 
direta do Governo do Estado do Maranhão, sem, até agora, o municí-
pio usar nenhum tipo de recurso para asfalto de recurso próprio, para 
asfalto do município de Pedreiras e Trizidela do Vale. O Governador lá 
entregou uma ambulância, entregou cestas básicas, cadastrou pessoas 
para o Mais Renda. E isso tudo num momento de crise, num momento 
de dificuldade, num momento em que a população está passando por 
dificuldade. O Governador veio reparar justamente no bolso do cidadão, 
na dificuldade, onde ele precisa do alimento e precisa do recurso para 
se manter, que é através do Mais Renda. E eu fico muito agradecido 
ao Governo porque atende nossas reivindicações. Aqui mesmo em au-
diência, Deputado Othelino, que foi uma audiência que V.Exa. marcou 
junto com o Governador Flávio Dino, em seu vídeo, ele diz: “Tudo que 
tem ocorrido, conseguido, que nós temos feito para a cidade de Pedrei-
ras, Trizidela do Vale e região tem a mão amiga do Deputado Estadual 
Vinicius Louro”. Como agora mesmo, todo mundo sabe a problemática 
que teve no passado daquele hospital Macrorregional que foi um pro-
jeto desde da época da governadora Roseana Sarney, ex-governadora 
Roseana Sarney, que aquele hospital era um hospital de 20 leitos e não 
poderia entrar nos recursos do BNDES. E, aqui, nós entramos com um 
projeto de lei para torná-lo de 40 leitos, possibilitando o Estado, agora, 
fazer esse grande investimento que vai ser inaugurado agora. Parabéns, 
Governador Flávio Dino, porque, como ele mesmo falou, no município 
de Trizidela do Vale, dez passaram e não fizeram, e ele agora está fazen-
do. Como também uma reivindicação antiga, Deputado Luiz Henrique 
Lula, que é a estrada tão sonhada que liga Trizidela do Vale a São Luís 
Gonzaga. É uma estrada que são ali 27 km, uma estrada que já tem 
toda a sua infraestrutura de alagação. Não há necessidade de pontes e 
isso barateando ainda mais a obra dessa estrada. E o Governador Flávio 
Dino está aí. Já foi para licitação. Houve um problema na licitação, mas 
vai ser concluída a estrada de Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga. 
Porque foi um compromisso que o Governador fez, Deputado Zito Ro-
lim, de que, antes de ele sair do mandato dele, ele concluirá essa estra-
da. E isso nós estamos esperando e temos fé e acreditamos na palavra do 
Governador Flávio Dino. E eu quero aqui aproveitar o ensejo também 
para tratar do grande ato político, vamos dizer assim, do compromisso 
político que nós tivemos agora com adesão do ex-prefeito de Pedreiras, 
o prefeito Antônio França. Um prefeito que trabalhou, um prefeito que 
sempre tratou o seu povo com bastante humildade. Um prefeito que 
nunca destratou e foi ignorante com nenhum tipo de funcionário ou 
populares. Um prefeito que teve as suas limitações, suas dificuldades 
e talvez não teve nem tanto essa abertura que a atual gestão está tendo, 
deputado Zito Rolim, para fazer o que está acontecendo na cidade de 
Pedreiras, porque, se naquele tempo, o prefeito vem pagando conta, 
conta, conta e deixa a casa organizada, como foi agora deixou não sei 
quantos mil reais que foram comprados 21 automóveis, mais de 500 mil 
reais e foram comprados 21 automóveis para o município de Pedreiras, 
da mesma forma ele organizou a casa onde possibilitou que essa atual 
gestão trabalhasse, e talvez não pegou como era quando ele assumiu a 
prefeitura com a casa organizada. E aí a gente vê tantas pessoas falando 
bem do prefeito Antônio França, os efetivos que tiveram ali todas as 
suas gratificações, seus vencimentos sem atraso também no município 
de Pedreiras. E, hoje nós teremos o apoio do ex-prefeito Antônio Fran-
ça, onde eu quero aqui agradecer o ex-prefeito Antônio França pela con-
fiança. Lá atrás na gestão que ele foi prefeito, nós éramos aqui, o grupo 
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Louro, era oposição, mas uma oposição, deputado Luiz Henrique, de 
forma responsável, onde nós nunca nos digladiamos, nunca fomos as 
essas vias ali como a política acontece de discussões, muito pelo con-
trário, as discussões eram de ideologia, as discussões eram para que o 
progresso viesse. E muitas das vezes nós nos unimos para que as coisas 
pudessem acontecer na cidade de Pedreiras, e eu fico muito satisfeito. 
E também, Senhor Presidente, complementando o meu discurso aqui 
eu quero aqui parabenizar, parabenizar hoje o Deputado Luiz Henrique 
Lula porque esteve na cidade de Pedreiras, dia 04 de agosto, salvo en-
gano, e foi contemplado com o Título de Cidadão Pedreirense e a gente 
fica muito feliz, como eu já tinha dito outrora aqui na tribuna desta Casa 
e até aparteando o próprio deputado, que a população, nós já considerá-
vamos ele como filho, agora foi efetivada essa certidão de nascimento. 
E o município de Pedreiras vem muito a ganhar com o Luiz Henrique, 
hoje deputado, aqui na Assembleia Legislativa, que vai poder ajudar 
mais ainda, deputado Hélio Soares, o município de Pedreiras por meio 
das reivindicações populares, por meio dos seus recursos parlamentares 
e contemplando assim toda uma população que está ali carente preci-
sando de apoio, principalmente num momento desse obscuro, que é um 
pós-pandemia não, aliás, uma pandemia e já sendo um pós-pandemia 
numa realidade que hoje vive o nosso Brasil, o Estado do Maranhão 
e principalmente a região do médio Mearim. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO MARCO PROFESSOR AURÉLIO 
(Questão de Ordem) – Deputada Ana do Gás, Ana Mendonça, por 10 
minutos, Presidente. Presidente, enquanto a deputada Ana se posiciona 
à tribuna, eu queria fazer aqui uma homenagem à TV Assembleia, às 
vezes, nessa rotina, a gente acaba deixando de homenagear quem faz o 
trabalho brilhante, projetando cada vez mais o trabalho do Legislativo 
maranhense. Ainda ontem, a TV Assembleia recebeu o Prêmio BNB de 
Jornalismo 2020, do Banco do Nordeste. Esse prêmio que foi entregue 
ontem em uma solenidade ele faz menção a uma reportagem premiada 
que foi produzida pelo repórter Fábio Cabral, o editor de imagem Ân-
gelo Moraes e o cinegrafista Fábio Lima, com a premiação em dinheiro 
aos produtores da imagem e da reportagem, tratando exatamente sobre 
o empreendedorismo nessa pandemia. Eu destaco, Senhor Presidente, 
porque a TV Assembleia está na vanguarda da produção do legislativo 
maranhense, todos os profissionais da comunicação da TV Assembleia, 
a Silvia Teresa, o Edwin Jinkings, que dirigem toda a comunicação da 
Assembleia. E dizer o quanto a TV Assembleia é importante para o Le-
gislativo e para o Maranhão. Parabenizo não só pela matéria premiada, 
mas, de modo muito especial, pela rotina, que vai para além da ativida-
de do Legislativo, para mostrar também a cara do nosso povo em todas 
as regiões do nosso estado. Parabéns à TV Assembleia. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Grato por suas palavras, Deputado Marco Aurélio. A TV Assembleia 
tem avançado muito no sentido de divulgar, ser um veículo para a di-
vulgação das atividades parlamentares, aquilo que é produzido na As-
sembleia, não só nas sessões, mas nas comissões, o trabalho de cada 
deputado, assim como tem na sua programação a grade que contempla 
outras instituições. O Ministério Público tem um espaço para divulgar o 
seu trabalho, as suas atribuições. O Tribunal de Contas também, o Poder 
Judiciário. Então é uma grade que procura variar a programação para 
que ela possa cumprir com o seu objetivo social. Deputada Ana do Gás, 
por 10 minutos com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da ora-
dora) – Bom dia a todos. Mais uma vez, aqui na tribuna desta Casa, 
Deputada Socorro, para fortalecermos um tema que tem sido falado na-
cionalmente, que virou notícia nacional e, como parlamentar, tenho tra-
tado sobre esse tema extremamente necessário, que, infelizmente, foi 
deixado por muito tempo de lado por ser visto como tabu, em especial 
para nós mulheres que vivenciamos essa realidade por cerca de 20 a 25 
anos em nossas vidas. É um tema que deve ser debatido abertamente 
nos bares, no parlamento, que é a questão da pobreza menstrual. E aqui, 
nesta Casa, nós já tivemos colegas que já levantaram esse tema, mas 

fico muito feliz, Deputada Socorro, de ter feito a indicação para o nosso 
Governador Flávio Dino desde o início do ano, antes mesmo que viras-
se uma discussão nacional. Porque a todo tempo nós mulheres precisa-
mos estar sensibilizando, precisamos estar virando notícia para que algo 
que garanta a nossa dignidade, o nosso respeito venha a ser discutido. 
Fico feliz de dividir um Parlamento, Senhor Presidente, com deputados 
e deputadas que fortalecem essa causa, mas eu gostaria aqui de agrade-
cer, em especial, ao nosso Governador Flávio Dino que teve toda sensi-
bilidade de receber essa indicação feita por mim no início do ano para 
que o absorvente pudesse ser incluído, Deputado Hélio Soares, no item 
da cesta básica, com a redução de 33% do seu ICMS em cima do pro-
duto. Então, mais uma vez, eu ressalto aqui em um mês que marca as 
conquistas de todas nós, mulheres, no combate ao feminicídio, na valo-
rização e cidadania, no combate às desigualdades sociais, no direito de 
nós, mulheres, o direito à saúde da mulher, onde, em especial, esse item 
que não é meramente cosmético e sim um item de saúde pública, que é 
o absorvente feminino, o nosso Governador Flávio Dino atendeu a esse 
pedido. Então, eu fico muito feliz de estar visitando, acompanhando 
essa realidade nas periferias, nas escolas públicas, onde fiz também 
logo em seguida um requerimento, Professora Socorro, para que a Se-
cretaria de Estado de Educação pudesse fazer a distribuição desse item 
de extrema importância, onde faz com que muitas meninas deixem de ir 
para escola, Professor Marco Aurélio, por conta de não terem condições 
financeiras de comprar o absorvente. Então, fazendo essa escuta, viven-
ciando essa realidade, nas periferias, nos municípios, com as nossas 
estudantes, fazendo essa escuta, a gente se fortalece, garantindo esse 
direito para as nossas meninas e mulheres do Estado do Maranhão. E, 
mais uma vez, eu agradeço ao nosso Governador Flávio Dino, porque 
para muitos pode parecer um tema desnecessário, hoje, nós estamos 
falando de mulher, como a gente tem sofrido essa violência política, 
essa violência doméstica. A deputada tem defendido aqui a participação 
das mulheres nesses espaços, porque nós, mulheres, que somos mães, 
que somos filhas, a gente sabe as nossas limitações, a gente sabe o que 
é necessário para garantirmos para que a gente possa trabalhar, deixar 
nosso filho na creche, a importância de estruturas para assegurar os nos-
sos espaços desses poderes e garantir leis que defendem os nossos direi-
tos. Então, eu estou muito feliz, estou me sentindo uma mulher com a 
missão de dever cumprido, de ter feito essa escuta, de ter acompanhado 
essas meninas no Estado do Maranhão e ter me deparado, professora 
Socorro, com a realidade de mulheres indígenas que ainda, que é pior 
ainda a situação dessas mulheres nas aldeias. Se é difícil para nossas 
mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem nas pe-
riferias ainda é mais difícil é, para mulheres quilombolas, para mulheres 
indígenas e que por conta da sociedade patriarcal que nós vivemos e da 
cultura desses povos, ainda é mais difícil chegarmos com informações, 
chegarmos até eles para garantir o direito à cidadania dessas mulheres, 
o direito de respeito, para garantir a saúde dessas mulheres. Eu estive 
visitando algumas aldeias, onde fui procurada em meu gabinete por as-
sociações de mulheres dentro desses espaços, que estão lá prontas, pro-
fessora Socorro, estão preparadas, precisando do nosso apoio, nos rece-
bendo para que possamos fazer algo que chegue a essas mulheres, não 
só no direito à saúde básica da mulher, à dignidade, mas também na 
autonomia econômica, onde essas mulheres estão totalmente invisibili-
zadas. Então eu fico muito feliz em poder estar lutando por essas mulhe-
res, por esses direitos e participando dessa construção e da concretiza-
ção desse direito, Paulo Neto. É preciso que a gente possa estar 
vivenciando essa realidade. As aulas estão iniciando, e eu tenho certeza 
que as nossas meninas e mulheres do nosso estado do Maranhão não 
viverão mais a falta de ir para a escola por conta de não terem condições 
de adquirir o absorvente. A exemplos de outros itens que são distribuí-
dos pelo Ministério da Saúde, a camisinha feminina, a camisinha mas-
culina, entender que um tema como esse precisa ser desconstruído den-
tro da sociedade, dentro de casa, que não é um tema que não pode ser 
discutido, que não é um tabu, porque, outrora, nós mesmo mulheres tí-
nhamos vergonha de tratar sobre esse assunto, e hoje é um avanço. Es-
tamos vivendo o mês do combate à violência contra a mulher e uma luta 
constante. A gente ainda vive a realidade de perdermos mulheres pelo 
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simples fato de elas serem mulheres, a exemplo da Mariana, que foi 
vítima de feminicídio no último domingo, no município de Pedreiras. 
Mas também nós comemoramos os 15 anos da Lei Maria da Penha, que 
garante justiça, a exemplo do caso Mariana, onde o seu agressor foi 
condenado com a pena máxima. Então é preciso que a gente leve a essas 
mulheres que a justiça pode ser feita e que elas podem denunciar, por-
que, com a pandemia, nós tivemos um grande aumento da falta de de-
núncia dessas mulheres. Por passarem mais tempo com seus agressores, 
elas se limitaram a fazer a denúncia. E aqui eu faço um apelo nesse mês 
que marca a luta no combate à violência doméstica, do direito das mu-
lheres, do direito da saúde de meninas e mulheres do nosso Maranhão, 
para que você denuncie, para que você não se cale, porque existem po-
deres como a Assembleia Legislativa, câmaras municipais e estruturas 
no combate à violência contra a mulher e no direito à sua cidadania, no 
direito à sua dignidade. Quero dividir, mais uma vez, aqui, com vocês 
essa felicidade, porque é mais uma vitória garantida às nossas meninas 
e mulheres. Obrigada mais uma vez, Governador Flávio Dino, por ter 
atendido essa indicação, por ter fortalecido e feito com que as nossas 
meninas não deixem mais de ir para a escola simplesmente por não te-
rem condições financeiras de adquirir esse item que não é meramente 
cosmético. Eu sempre digo e repito: é um item de saúde pública. Quero 
aqui parabenizar esta Casa e, como havia falado no Pequeno Expedien-
te sobre os casos de feminicídio, dividir com vocês a importância de 
estarmos tratando de assuntos como esse aqui no Legislativo, visitamos 
muitos municípios no interior do Estado, que estão em campanhas no 
combate à violência doméstica, nós sabemos, nós estamos presenciando 
o que está acontecendo no Afeganistão, Professora Socorro, que uma 
crise política, uma crise religiosa tira ainda mais os nossos direitos, não 
é? Dificulta cada vez mais as nossas conquistas e é preciso que esteja-
mos unidos, estejamos fortalecidos para que possamos implementar 
políticas estruturantes que perpassam os governos, que perpassam po-
deres, para que as nossas mulheres possam estar com seus direitos asse-
gurados e garantidos. Mais uma vez aqui eu agradeço a acolhida dos 
municípios de Itapecuru Mirim, onde eu participei do encontro regional 
de gestoras, onde a Secretaria de Estado da Mulher tem saído da sua 
estrutura aqui na capital em busca da escuta regionalizada de políticas 
públicas efetivas fazendo essa escuta ali presencial, Deputado Marco 
Aurélio, de muitos municípios que vivenciam limitações e dificuldades 
para tratar de políticas públicas para as mulheres. Estivemos em Estrei-
to, estivemos em Imperatriz no aniversário daquela casa, a Casa da Mu-
lher Maranhense, V. Ex.ª é daquela região sabe como ninguém que Im-
peratriz registrava um grande índice de violência doméstica. E nós 
temos um governador que é referência nacionalmente por custear a 
única casa com recursos públicos, contém toda a rede de combate a 
violência contra a mulher, está lá no município de Imperatriz, no próxi-
mo ano, nós contaremos com outra estrutura dessa no município de 
Caxias regionalizando essas estruturas no combate à violência contra 
mulher. Estivemos em Montes Altos, estivemos em Alto Alegre, em 
caminhada do levante feminista, contra o feminicídio, parabenizar a So-
ciedade Civil, os organismos de políticas para mulheres, os organismos 
de grupos feministas que estão levantando essa bandeira, estivemos em 
Itapecuru na caminhada “Todos por Elas”, porque mexeu com uma, 
mexeu com todas. Quando a gente perde uma mulher, nós estamos per-
dendo uma mãe, uma filha, uma irmã, não é meramente um índice, não 
é meramente uma estatística, é uma vida. Estarmos juntos, unidos, no 
combate ao feminicídio e o direito de todas nós, mulheres, isso só tem a 
nos fortalecer. Muito obrigada a todos V. Ex.ªs.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Parabéns, Deputada Ana, pelo 
senso de luta que V. Ex.ª tem adquirido nessa causa da defesa da mulher, 
temos acompanhado e reconheço sua atuação. Escala reserva. PSDB. 
Deputado Wellington do Curso, ausente. Deputado Wellington vai fa-
lar? Cinco minutos, V. Ex.ª tem a palavra. Com a palavra, o Deputado 
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente! Muito obrigado, Presidente 
Marco Aurélio, muito obrigado pela receptividade, lá na cidade de Im-

peratriz, como sempre um lorde inglês, como sempre muito atencioso 
com todos nós, não somos de Imperatriz fomos muito bem recebidos na 
sua cidade, mais uma vez, muito obrigado, Presidente Marco Aurélio. 
Presidente, demais pares, senhoras e senhores internautas, telespecta-
dores que nos acompanham por meio da TV Assembleia nosso mais 
cordial, bom dia, que Deus seja Louvado! Dois assuntos que eu trago 
na Assembleia de hoje: o primeiro deles, uma reintegração de posse de 
terras ontem no bairro do Olho D’água, no residencial chamado Pátio 
Bela Vista. Estivemos lá ontem dando apoio à comunidade, e chama-
mos a atenção de vários aspectos. O primeiro deles é que nós não es-
tamos entrando no mérito, se tem direito ou não, se tem residência ou 
não, se são oportunistas, se são aproveitadores os que estão lá. Mas nós 
precisamos levar em consideração que, durante essa pandemia, muitos 
perderam as suas casas, perderam os seus empregos, perderam o poder 
aquisitivo, e muitos ali são...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Wellington, houve uma 
interrupção na transmissão. Peço à equipe da TI que analise. Sua cone-
xão está interrompida. Vamos dar aqui um tempo de 30 segundos. Caiu 
a conexão. Voltou, Deputado Wellington. Só um minuto, Deputado, 
peço que habilite o áudio novamente. Continuando o pronunciamento 
de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 
obrigado. Como eu estava falando, ontem estivemos solidários e dan-
do apoio à comunidade do Residencial Parque Bella Vista, no Olho 
D’água, que é uma comunidade pacífica, ordeira e educada. Prova dis-
so foi a forma como me receberam, os policiais militares e oficial de 
justiça. Só nos chamou a atenção o desrespeito ao descumprimento do 
manual de reintegração de posse de terra. E o manual é bem claro que 
ele precisa estabelecer alguns critérios. Dentre eles, as providências ini-
ciais é que todos os órgãos precisam ser comunicados. E, ontem, só 
estava presente a Polícia Militar do Estado do Maranhão para garantir a 
integração de posse ao oficial de justiça, só estava presente a Defensoria 
Pública do Estado do Maranhão e a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Prefeitura de São Luís. E nós sentimos a ausência do Governo 
do Estado por meio da SEDIHPOP e de todos os demais órgãos. E é 
por isso que estamos solicitando, de forma oficial, para que todos os 
órgãos que foram notificados, se realmente foram notificados, estamos 
só cobrando a informação desses ofícios que foram relacionados nesses 
órgãos. E nós, quando chegamos ao local, entramos em contato com o 
Secretário de Direitos Humanos e ficamos abismados porque nós so-
licitamos o apoio do Governo do Estado e quais as providências, e o 
Secretário disse que tinha tomado as medidas administrativas. Estava 
lavando as mãos. Senhoras e senhores, um verdadeiro absurdo, uma 
verdadeira omissão do Governo do Estado. A população estava ali jo-
gada sem ter um transporte, sem ter um auxílio, pais, mães, crianças 
sem ter para onde ir, e um verdadeiro descaso do Governo do Estado. 
Estamos solicitando, inclusive, uma cópia do relatório que tem que ser 
encaminhado ao Judiciário e ao Ministério Público para tomar as devi-
das providências. E vamos acionar o Ministério Público e a Defensoria 
diante da omissão do Governo do Estado, um verdadeiro desrespeito 
aos direitos humanos e a essas pessoas que estavam lá. Um verdadeiro 
engodo da esquerda. O Governo do Estado, uma verdadeira negação 
e uma decepção dos movimentos de esquerda. Ontem mais uma vez 
os movimentos de moradia totalmente desrespeitados pelo Governo do 
Estado, e a gente cobra do Governo do Estado políticas públicas de 
moradia, que não tem uma política coerente, firme, para solucionar o 
problema de moradia, e principalmente de invasões de terra, de deso-
cupações no Estado do Maranhão. Vários pontos de conflito no interior 
do Estado e na região urbana. E o que chama nossa atenção, é que em 
várias áreas urbanas de São Luís, não foi feita reintegração de forma 
rápida, célere, como feito nessa região do Olho d’Água. Então, estamos 
cobrando do Governo do Estado, cobrando da SEDIHPOP informações 
e principalmente que o Governo do Estado seja responsabilizado pela 
omissão do que aconteceu ontem nessa reintegração. E por último, 
apresentamos ao Governo do Estado, por meio de indicação, para que 
possa preparar protocolos para liberação dos estádios em Imperatriz e 
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em São Luís para os jogos do Campeonato Brasileiro. E aí nós temos 
nas competições: Moto Club, temos o Imperatriz, nós temos o Sam-
paio Corrêa, que é o quarto colocado no campeonato, então estamos 
cobrando do Governo do Estado e Secretaria de Esporte, para que possa 
fazer protocolos e a liberação dos estádios para que o público, para que 
os torcedores possam acompanhar, possam torcer e principalmente dar 
uma força a mais, um gás a mais para que os nossos times possam sair 
da quarta divisão para a terceira divisão, e o Sampaio Corrêa possa 
também entrar para primeira divisão, a elite do Campeonato Brasileiro, 
sabemos da luta do Sampaio Corrêa, e precisa do apoio do Governo do 
Estado e apoio da torcida. A indicação para que o Governo do Estado, 
Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, Federação de Futebol do Es-
tado do Maranhão, CBF, para que possam fazer protocolos e a liberação 
gradativa dos estádios para que nós, torcedores, possamos acompanhar 
os nossos times, torcer pelo Sampaio Corrêa, torcer pelo Moto, torcer 
pelo Imperatriz, para que possamos avançar nos campeonatos. Além 
disso também, protocolo para que possamos ter uma melhor abertura de 
entretenimento do Estado do Maranhão, assim como já está acontecen-
do em outros estados. Era que tinha para o momento, Senhor Presiden-
te. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Deputado Wellington, obriga-
do. Deputada Socorro Waquim, pelo Bloco Parlamentar Independente 
MDB/PRTB/PMN, oito minutos, com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, Deputado Marco Aurélio, que neste 
momento está à frente, demais colegas deputados e deputadas, Deputa-
da Ana e os demais colegas deputados, companheiras que também estão 
virtuais, povo maranhense. Eu utilizo esse tempo da fala dos partidos, 
do Bloco Independente, para fazer aqui hoje um registro de ações que 
para mim, na verdade, é um registro que vai representar um modelo 
de gestão, um modelo de comprometimento, um modelo de política, 
que quando tem compromisso e responsabilidade faz pelo seu povo. 
E aí a história, minha história política me concedeu essa oportunida-
de, me permitiu estar aqui hoje como deputada, ex-prefeita de Timon, 
ex-vereadora, Deputado Marco Aurélio, e poder aproveitar esse tempo 
de fala para fazer essa demonstração do que foi feito em Timon du-
rante a gestão do governo Lula. E não faço isso apenas para ressaltar 
o ex-presidente Lula, que hoje, com muito prazer, nós o recebemos no 
Maranhão. Com alegria, com o respeito, nós o recebemos no Maranhão, 
porque para mim ele é o exemplo da resiliência, da resistência, da fé, da 
esperança de que ele estava com a verdade e que um dia voltaria para 
poder novamente retomar a sua vida pública. Então, hoje, ao recebê-lo, 
eu faço essa fala nessa demonstração de um legado, de um trabalho 
realizado na minha cidade e que muito mudou a vida dos timonenses. 
E esse trabalho e essa vivência que eu tive, hoje, eu aproveito aqui para 
relatar. Eu vou relatar obras, ações que foram feitas e que mudaram a 
vida das pessoas em Timon, mudou a cidade de Timon. Mudou a cida-
de de Timon de uma aldeia para uma cidade que foi conhecida, Zito, 
como metrópole. E você também teve a oportunidade de ser governante 
nesse período também. Então eu vou falar disso, dessa passagem, dessa 
mudança, dessa esperança que nós tínhamos em Timon. E muitos até 
diziam assim: nós queremos ser pelo menos igual a Caxias, que era 
uma cidade grande. Timon era uma cidade acanhada, uma cidade sem 
perspectiva. E aí nós assumimos o governo, estava como governante fe-
deral o governo Lula, e nós conseguimos, àquela época, com os projetos 
apresentados, com a equipe técnica desenvolvendo, nós conseguimos 
fazer um milhão, cento e cinquenta mil metros quadrados de pavimen-
tação com paralelepípedos na cidade de Timon, entrando nas vilas, nas 
favelas, nas áreas mais inóspitas da cidade. Conseguimos dar dignidade 
e urbanização. Conseguimos construir oito mil casas e dar a chave des-
sas casas. Investimento superior a duzentos e quarenta milhões de reais, 
que fez com que a economia do nosso município pudesse gerar milhares 
e milhares de empregos. Nós conseguimos também sensibilizar, naque-
la época, o Governo Federal, que Timon não tinha uma creche em pleno 
2005, não tinha uma creche. E aí construímos cinco creches, deixa-
mos cinco em construção. Conseguimos fazer 56km de asfalto naquela 

época, melhorando os acessos da cidade, acessibilidade. Conseguimos 
fazer quatro campos de futebol, porque Timon também era conhecida 
como a cidade que tinha muito problema de drogas e de prostituição. 
E a gente entendia que não só construindo campo, como conseguimos 
construir o Centro de Rodeio e o Centro de Artesanato do município, a 
gente não só atrairia a cultura, os jovens, mas também geraria emprego 
e renda. Conseguimos fazer quinze praças. Timon não tinha uma praça. 
A Praça São José foi construída ainda nos idos do Governo Napoleão 
Guimarães. E nós conseguimos fazer quinze praças. Tudo isso vendo 
a vida das pessoas, a melhoria da vida das pessoas, novas oportunida-
des, gerando uma economia forte, principalmente na área da construção 
civil. Muitas lojas nasceram naquela época, muitas casas foram cons-
truídas. E, hoje, Timon é uma cidade atrativa para o teresinense. Só é 
cinco minutos atravessando a ponte. E hoje a grande maioria das casas 
construídas são para teresinenses. Talvez eu poderia dizer que hoje bei-
ra aí de 15% a 18% das pessoas, dos teresinenses estão vindo morar em 
Timon, por ter conduções de habitar. Nós conseguimos também mexer 
numa questão muito importante que foram as galerias, mais de 3 mil e 
800 km de galerias profundas, pluviais, Timon era muito problemáti-
ca, conseguimos mexer, deputado Fábio, no esgotamento sanitário, eu 
consegui, ao sair do governo, deixar 68% da cidade com cobertura e 
saneamento básico e o restante do dinheiro em conta para ser concluído, 
está sendo concluído só agora. Nós conseguimos melhorar a questão de 
água, naquele tempo Timon era lata d’água na cabeça, ainda a época do 
chafariz e nós conseguimos deixar a cidade com a rede de água com 04 
grandes reservatórios de 500 mil litros e mais três de 2 milhões de litros, 
preparamos toda a rede para um futuro. Hoje, Timon tem um sistema 
de água e esgoto terceirizados, mas, o mais importante de tudo isso foi 
ter podido também dentro daquele programa energia Luz para Todos 
deixarmos uma cobertura de mais 90% de toda a zona rural que carecia, 
que chorava, que precisava de energia com a cobertura de energia. Eu 
coloco tudo isso não para me exaltar, mas para dizer o que um governo 
comprometido com as pessoas, com a vida, com os mais pobres pode 
fazer quando ele é um governo comprometido e é desse homem que 
eu falo, é desse cidadão, é desse modelo de gestão que eu quero hoje 
ressaltar que vamos receber. Talvez muitos condenem o Lula, mas mui-
tos ainda o amam, aí eu o aproveito hoje para fazer um registro que eu 
recebi muito cedo no meu WhatsApp, um rapaz chamado Renato, que 
mora em Lucas do Rio Verde, me parece que é Goiás, disse: se a senho-
ra ver o presidente diga que eu mandei um abraço em nome do povo 
pobre do Brasil, e isso me tocou muito e me fez tomar uma decisão de 
vir fazer essa fala para ressaltar que o Maranhão não está recebendo 
apenas um líder político, mas está recebendo um grande gestor desse 
país que deixou a sua marca, deixou o seu legado, fez a sua história mu-
dando a vida das pessoas. Talvez onde hoje a pecuária é muito presente 
já não se vê mais a figura do vaqueiro, se vê a figura do motoqueiro, 
porque já se faz agora o acompanhamento da agropecuária, no campo, 
com a moto porque foi uma forma de facilitar o acesso à população aos 
meios de transportes. Assim é esse Lula que eu vou receber hoje, esse 
Lula gestor, esse Lula grande, esse Lula que pensou no povo do Brasil, 
esse Lula que conseguiu viver essa tribulação política que ele acaba de 
concluir praticamente na sua resiliência e na fé de que ele ainda poderia 
e poderá fazer muito pelo nosso país. Portanto, meu muito obrigada em 
nome de todos os timonenses pela gestão do governo Lula, quando eu 
fui prefeita para o nosso município, a nossa tão querida e tão amada 
Timon. Muito obrigada, Senhor Presidente, pela paciência e pelo tempo 
a mim concedido. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Brilhante pronunciamento, Depu-
tada Socorro, parabéns! Partido Verde, Deputado César Pires, nenhum 
inscrito. 

VI - EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Não há oradores inscritos. Nada 
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
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Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dezessete de agosto dois mil e 
vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

das 
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor 
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glal-
bert Cutrim, Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, 
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, 
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Welling-
ton do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza 
Hortegal e Vinícius Louro. Em nome do povo e invocando a proteção 
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e concedeu 
a palavra aos Deputados Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, 
Neto Evangelista, Douytor Yglésio, Wellington do Curso e Antonio Pe-
reira.  Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, 
o Presidente, ao declarar aberta a Ordem do Dia, anunciou em segundo 
turno, regime de prioridade: Projeto de Lei n° 368/2021 (Mensagem nº 
073/2021), de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.213, de 
9 de março de 2015, a Lei nº 10.322, de 24 de setembro de 2015, a Lei 
nº 6.513, de 30 de novembro de 1995 e a Lei nº 6.107, de 27 de julho 
de 1994; e o Projeto de Lei n° 370/2021 (Mensagem nº 074/2021), de 
mesma autoria que inclui dispositivos à Lei nº 10.467, de 7 de junho de 
2016, que dispõe sobre os produtos da cesta básica no âmbito do Estado 
do Maranhão. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC), ambos os projetos foram aprovados e enca-
minhados à sanção governamental. Ainda em segundo turno, tramitação 
ordinária, foi aprovado e também encaminhado à sanção o Projeto de 
Lei nº 077/2020, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, que insti-
tui a Política de Sanitização de Ambientes do Estado do Maranhão, a 
fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com parecer 
favorável da CCJC; bem como os Projetos de Resolução Legislativa 
nos: 020/2021, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que concede o 
título de Cidadão Maranhense ao advogado Gustavo Henrique Brito 
de Carvalho, natural do Estado da Bahia; 035/2021, de mesma autoria, 
que propõe alterar o art. 10 da Resolução Legislativa nº 449 de 24 de 
junho de 2004 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão). Em primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer 
favorável da CCJC, foi aprovado o  Projeto de Resolução Legislativa nº 
022/2021, de autoria do Deputado César Pires, que concede a Medalha 
Manuel Beckman ao engenheiro elétrico Sandoval de Araújo Feitosa 
Neto, Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Os 
Projetos de Resolução Legislativa nos: 140/2019, de autoria do Depu-
tado Roberto Costa e 017 e 025/2021, de autoria da Deputada Doutora 
Helena Duailibe, foram transferidos devido à ausência dos autores. Os 
Requerimentos nos: 288 e 289/2021, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, foram retirados, a pedido do autor. Em seguida, o Plenário 
aprovou: Requerimento nº 298/2021, de autoria da Deputada Professora 
Socorro Waquim, solicitando que seja enviada mensagem de congratu-
lações ao Senhor Juiz Francisco José de Carvalho Neto, parabenizan-
do-o pela sua posse no Cargo de Desembargador do Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região – TRT/Ma; Requerimento nº 305/2021, de 
autoria do Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, solicitando que seja 
discutido e votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº 380/2021, 

de sua autoria; Requerimento nº 306/2021, de mesma autoria, a Comis-
são de Direitos Humanos e das Minorias e demais deputados e depu-
tadas que queiram acompanhar à Casa da Mulher Brasileira, em São 
Luís, em caráter institucional de render homenagens ao mês lilás e aos 
15 anos da Lei Maria da Penha; Requerimento nº 309/2021, ainda de 
autoria do Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, solicitando que seja 
encaminhada consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 
TCE-MA, para que emita parecer sobre a viabilidade e legalidade de 
as Rádios Comunitárias (RADCOMS) serem remuneradas pela execu-
ção de Campanhas Institucionais e Informativas de Cunho Social e de 
Interesses Difusos da Sociedade, tais como: Campanhas de Vacinação, 
anúncio de voltas às aulas e questões e programas e ações relaciona-
das aos direitos humanos de responsabilidade do Estado, dentre outras 
questões similares. Sujeitos à decisão da Mesa, foram deferidos: Re-
querimentos nº 295/2021 e 300/21, de autoria do Deputado Luiz Hen-
rique Lula da Silva, respectivamente, solicitando que seja justificada 
sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 04 e 05 de agosto de 2021 
e que seja realizada audiência pública, pela Comissão de Administra-
ção Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, para que seja 
discutida a defesa da não privatização dos Correios; Requerimento nº 
296/2021, de autoria da Deputada Professora Socorro Waquim, envian-
do mensagem de pesar aos familiares do Senhor José de Ribamar Costa 
Gonçalves, Ex-Diretor da Vigilância Sanitária de Timon, pelo seu fale-
cimento; Requerimento nº 297/2021, de autoria da Deputada Professora 
Socorro Waquim, enviando mensagem de pesar aos familiares do Se-
nhor Osvaldo Mendes de Oliveira, empresário e produtor agropecuário 
de Timon, pelo seu falecimento; Requerimento nº 304/2021, de autoria 
do Deputado Neto Evangelista, ao Reitor da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), Senhor Gustavo Pereira da Costa, solicitando in-
formações referentes ao número de alunos aprovados nos últimos cinco 
anos nos cursos da instituição, 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 processo 
seletivo de acesso à educação PAES; Requerimento nº 310/2021, de 
autoria da Deputada Professora Socorro Waquim, solicitando que seja 
enviada mensagem de pesar aos familiares do Senhor Antônio Améri-
co Machado Bacelar, fundador da cidade de Duque Bacelar, pelo seu 
falecimento. Inscrita no Primeiro Horário do Grande Expediente, ou-
viu-se a Deputada Andreia Martins Rezende. No Tempo dos Partidos 
ou Blocos, falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão os 
Deputados: Antonio Pereira, Professor Marco Aurélio e a Deputada Mi-
cal Damasceno. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e 
lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. 
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São 
Luís, 18 de agosto de 2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Wendell Lages
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Marcos Caldas
Segundo Secretário

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 360, DE 06 DE AGOSTO DE 
2021)

LEI Nº 11.525 DE 18 DE AGOSTO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a 
utilizar, nos termos em que especifica, 
recursos públicos para assegurar a ade-
quada prestação do serviço de transporte 
aquaviário intermunicipal.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 360, de 06 de agosto de 
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2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado 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, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,  pro-
mulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar recursos 
estaduais para a manutenção da prestação adequada do serviço de 
transporte aquaviário intermunicipal, enquanto durar a intervenção na 
empresa SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA, ins-
crita no CNPJ sob o nº 12.097.762/0001-37, de que trata o Decreto nº 
36.431, de 22 de dezembro de 2020, e o Decreto nº 36.788, de 14 de 
junho de 2021.

§ 1º Os recursos a serem utilizados serão destinados 
exclusivamente a assegurar o restabelecimento e manutenção da 
prestação adequada do serviço concedido, notadamente na recuperação 
das 03 (três) embarcações da empresa (Cidade de Tutóia, Baía de São 
José e Cidade de Araioses).

§ 2º A utilização dos recursos dependerá de prévia atestação da 
impossibilidade de a SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) 
LTDA adimplir as obrigações necessárias para a manutenção do 
serviço adequado com recursos próprios.

Art. 2º Os valores despendidos pelo Estado, na forma do art. 
1° desta Lei, deverão lhe ser restituídos ou compensados pela SER-
VI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA, seus acionistas e 
concessionários, com correção monetária pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 1º Os valores mencionados no caput deste artigo serão 
corrigidos monetariamente e poderão ser objeto de garantia especial, a 
ser regulamentada pelo Poder Executivo.

§ 2º Não sendo ressarcido de forma amigável, o Estado do 
Maranhão adotará as medidas judiciais cabíveis para garantia do 
reembolso do valor dispendido, podendo  inclusive fazer a retenção 
das embarcações dispostas no art. 1º, § 1º.

Art. 3º O Portal da Transparência do Estado do Maranhão dis-
ponibilizará seção própria, na qual serão disponibilizados os dados e 
relatório detalhado acerca da execução do disposto nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei será operacionalizada por meio da Agência 
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB e/ou da 
Maranhão Parcerias - MAPA.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações próprias consignadas nas Leis orçamentárias, 
sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas, inclusive oriundas 
de emendas parlamentares.

Art. 6º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por 
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SE-
PLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, 
transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades 
do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, o 
disposto nesta Lei.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de agosto de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 140/2019, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.050 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Ex-Pre-
sidente José Sarney.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao Ex-Presidente José Sarney.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de agosto de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 019 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 350/2021, de 

autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui Diretrizes para a 
Política de Incentivo à Segurança dos Mototaxistas e Motoboys, e 
Renovação da Frota de Motocicletas utilizadas como ferramentas 
de trabalho no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras provi-
dências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua aprovação com Emenda Subs-
titutiva (Parecer nº 626/20201), vem agora o Projeto de Lei a esta Co-
missão Técnica Permanente para que seja emitido o parecer quanto ao 
mérito, nos termos do Regimento Interno. 

O Projeto de Lei, em epígrafe, prevê a instituição das Diretrizes 
para a Política de Incentivo à Segurança dos Mototaxistas e Motoboys, 
e renovação da frota de motocicletas utilizadas como ferramenta de 
trabalho, no âmbito do Estado do Maranhão, que terão como parâme-
tros: a veiculação de campanha educativa de prevenção a acidentes de 
trânsito envolvendo motociclistas, bem como a adoção de medidas de 
incentivos fiscais e tributários, bem como linhas de créditos, a fim de 
possibilitar a renovação da frota das motocicletas.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discri-
cionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-
quado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação 
do Projeto de Lei, ora sob análise.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº 
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350/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Se-
guridade Social e Relações de Trabalho, conforme adotado pela Douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Proje-
to de Lei nº 350/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 18 de agosto de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio       ____________________
Deputado Antônio Pereira                     ____________________                                                                 
Deputado Ciro Neto                              ____________________                           
                                                                      
                                                           
COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 033 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

328/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que “Dispõe 
sobre a realização do teste do bracinho em consultas pediátricas 
em crianças a partir de 03 (três) anos de idade, atendidas na rede 
pública de saúde no âmbito do Estado do Maranhão.”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria, com 
a supressão do art. 6º, por delegar atribuições ao Poder Executivo 
(Parecer nº 622/2021). Vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão 
Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, 
nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Nos termos do presente Projeto de Lei a realização do teste 
do bracinho é essencial, pois tem tem como finalidade aferir a pres-
são arterial, durante as consultas pediátricas, em todas as crianças a 
partir de 03 (três) anos de idade, atendidas na rede pública de saúde 
no âmbito do Estado do Maranhão, devendo ser o teste realizado por 
médicos ou enfermeiros que sejam registrados no conselho de classe 
que regulamenta a profissão. 

O teste do bracinho tem como objetivo a prevenção, o rastreio e 
o diagnóstico de: hipertensão arterial infantil; doenças renais; doenças 
cardíacas e; complicações cardiológicas, renais e em retina. E caso  
apresente alteração na pressão arterial, a criança será encaminhada 
para atendimento especializado e realização de exames complemen-
tare.

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o méri-
to legislativo da proposição de lei no âmbito desta comissão técni-
ca permanente, visto que a medida ora proposta, visa detectar a 
preexistência de doenças nas crianças, podendo assim oferecer-lhes 
o tratamento adequado.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 328/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 328/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 18 de agosto de 2021.  

Deputado Antonio Pereira - Presidente
Deputado Doutor Yglésio - Relator

Vota a favor                                                    Vota contra

Deputado Carlinhos Florêncio                ____________________
Deputado Zito Rolim                           ____________________     
Deputado Doutor Yglésio                    ____________________       
                                                                       
                                                                        
COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 034 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

326/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que “Institui 
Diretrizes para o Programa de Capacitação para os profissionais 
que atuam nas atividades de Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate às Endemias.”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria, com 
Emenda Substitutiva (Parecer nº 608/2021). Vem agora o Projeto de 
Lei a esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Pare-
cer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preven-
tiva, saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde am-
biental e saúde ocupacional.

Prevê a propositura de Lei que as diretrizes do programa de 
capacitação instituído por esta Lei, terá por objetivo a qualificação e 
aperfeiçoamento técnico dos agentes comunitários de saúde e de com-
bate às endemias, objetivando o fortalecimento de ações de promoção 
da saúde e de prevenção de doenças, proporcionando um melhor aten-
dimento à população do Estado. O programa de capacitação poderá 
ser realizado através de cursos técnicos de atualização e qualificação. 

Considerando que a capacitação e aperfeiçoamento dos agen-
tes comunitários é de extrema relevância para levar qualidade de 
vida à população maranhense, em análise meritória, verifica-se que 
o ato discricionário é conveniente, oportuno e satisfaz o interesse 
público, motivos pelo qual opino pela aprovação do Projeto de Lei 
sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 326/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 326/2021, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 18 de agosto de 2021.  

Deputado Antônio Pereira -  Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator

Vota a favor                                                    Vota contra

Deputado Carlinhos Florêncio                 ____________________         
Deputado Doutor Yglésio                    ____________________               
Deputado Zito Rolim                           ____________________               
                                                                                  
                                                                                    
COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 035 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

325/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que “Cria Di-
retrizes para o Programa de Qualidade de Vida da Mulher durante o 
climatério e pós-climatério nos Estabelecimentos Públicos de Saúde 
do Estado do Maranhão.”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria, com 
Emenda Substitutiva (Parecer nº 606/2021). Vem agora o Projeto de 
Lei a esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Pare-
cer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preven-
tiva, saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde am-
biental e saúde ocupacional.

Nos termos do presente Projeto de Lei ficam instituídas as Di-
retrizes para o Programa de Qualidade de Vida da mulher durante o 
climatério, que poderá ser implantado em todos os Municípios, com 
ampla divulgação, nos hospitais conveniados e nas Unidades Básicas 
de Saúde, objetivando garantir a saúde física e mental das mulheres 
durante o período do climatério ou pós-climatério. 

Muito confundido com menopausa, climatério é o termo médico 
utilizado para designar o período de transição da mulher, que sai de 
sua fase fértil até chegar em sua última menstruação. É a essa última 
menstruação que se dá o nome de menopausa.

O climatério pode ser uma fase muito delicada para várias mu-
lheres, devido à flutuação de hormônios que acontece nessa época da 
vida. 

Entre os principais sinais de que uma mulher passa pelo clima-
tério, podemos destacar: irregularidades no ciclo menstrual, que po-
dem se tornar mais longos do que o normal ou intermitentes; ondas de 
calor; sudorese excessiva; perda ou diminuição da libido; desconforto 
nas relações sexuais; diminuição da umidade da mucosa vaginal; de-
pressão; variações de humor; irritabilidade; insônia; perda da elasti-
cidade da pele;  mudanças nas mamas, que podem ficar mais flácidas e 
aumento da porosidade dos ossos.

Por ser uma fase natural do organismo das pacientes, o clima-
tério não tem cura e algumas mulheres podem sentir os sintomas com 
uma maior intensidade do que outras.

Para as mulheres em que o climatério atinge com mais força, 
é possível adotar terapias, como a reposição hormonal, que tornem 
mais fácil o período de transição entre vida reprodutiva e vida não 
reprodutiva.

Ter um acompanhamento médico durante o climatério também 
pode ajudar a prevenir condições que se instalam no organismo femini-

no depois da menopausa, como a osteoporose, por exemplo.
Em virtude das considerações descritas acima, é flagrante o 

mérito legislativo da proposição de lei no âmbito desta comissão 
técnica permanente, visto que a medida ora proposta, visa dar 
mais qualidade de vida à mulher maranhense durante a difícil fase 
do climatério.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 325/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 325/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 18 de agosto de 2021.  

Deputado Antônio Pereira - Presidente
Deputado Doutor Yglésio - Relator

Vota a favor                                                    Vota contra

Deputado Carlinhos Florêncio            ____________________             
Deputado Zito Rolim                           ____________________             
Deputado Doutor Yglésio                    ____________________             
                                                                              

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 036 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

355/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que “Institui 
Diretrizes para o Programa Emergencial de Promoção à Saúde In-
tegral em Regiões Rurais no âmbito do Estado do Maranhão, para 
a Prevenção e o Enfrentamento do Coronavírus (Covid-19).”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria, com 
Emenda Substitutiva (Parecer  nº 623/2021). Vem agora o Projeto 
de Lei a esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o 
Parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preven-
tiva, saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde am-
biental e saúde ocupacional.

Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam instituídas as Dire-
trizes para o Programa Emergencial de Promoção à Saúde integral em 
Regiões Rurais no âmbito do Estado do Maranhão durante a vigência da 
emergência em saúde pública, com o objetivo de promover a prevenção 
e o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19).

O Programa de que trata a propositura poderá ser convertido em 
política permanente de saúde pública, com a participação das institui-
ções da sociedade civil, das universidades públicas e dos órgãos cole-
giados estaduais vinculados ao tema, e tem por diretrizes: Implantar 
as unidades de atenção básica nas regiões rurais mediante cooperação 
com os entes públicos municipais através de seus órgãos de saúde ou 
com outras instituições que tenho expertise sobre o tema; Desenvolver 
campanhas de vacinação da população rural contra as formas de gripe e 
demais doenças infectocontagiosas, incluindo a vacinação em domicí-
lio através de postos volantes, entre outras.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2021 33
A população rural brasileira caracteriza-se por uma diversida-

de de raças, etnias, povos, religiões, culturas, sistemas de produções e 
padrões tecnológicos, segmentos sociais e econômicos, de ecossistemas 
e de uma rica biodiversidade. Assim, a riqueza deste Brasil rural vai 
além de seus recursos naturais, pois se encontra também na diversi-
dade de sua gente, representada pelas populações tradicionais qui-
lombolas, por povos indígenas, povos das florestas (agroextrativistas, 
seringueiros) e etc.

Considerando as desfavoráveis condições de saúde dessas popu-
lações e visando diminuir as iniquidades em saúde, quanto à redução 
dos agravos que incidem nas taxas de morbidade e mortalidade neste 
grupo populacional é essencial instituir um programa emergencial que 
promova a saúde integral dessa população, considerando os princípios 
fundamentais de equidade, universalidade e integralidade. 

Este projeto de Lei é um desafio e também contempla o atual 
momento brasileiro de incluir as peculiaridades e especificidades da 
saúde dessas populações, principalmente no que diz respeito ao CO-
VID-19, tratando sua prevenção bem como seu enfrentamento nessas 
comunidades rurais.

Em virtude das considerações descritas acima, é flagrante o 
mérito legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão 
Técnica Permanente, pois é essencial instituir Programas para a 
atenção integral à saúde da população rural no âmbito do Estado 
do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 355/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 355/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 18 de agosto de 2021.  

Deputado Antônio Pereira - Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator

Vota a favor                                                    Vota contra

Deputado Doutor Yglésio                      ____________________         
Deputado Carlinhos Florêncio             ____________________         
Deputado Zito Rolim                           ____________________           
                                                                                                            

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZA-
DA AOS 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021, NA 
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES - PRESIDENTE 
ANTÔNIO PEREIRA
CIRO NETO                                      
RAFAEL LEITOA
NETO EVANGELISTA                                       
                                                                                                                                             
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 649/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 360/2021, que Autoriza o Poder Executivo a utilizar, nos termos em 
que especifica, recursos públicos para assegurar a adequada prestação 
do serviço de transporte aquaviário intermunicipal.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 
voto do Relator

PARECER Nº 598/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
252/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), que Institui a Políti-
ca de Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes de Segurança Pública 
do Estado do Maranhão. 

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

voto do Relator

PARECER Nº 638/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI   Nº 
345/2021, que “Estabelece o piso mínimo do Enfermeiro, do Técnico 
de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem, no âmbito do Estado do 
Maranhão.”

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

do Relator.

PARECER Nº 640/ 2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 347/2021, que “dispõe sobre divulgação de mensa-
gem incentivando a doação de sangue, em todas as competições espor-
tivas e eventos culturais, bem como em clubes de futebol, no âmbito do 
Estado do Maranhão”.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 637/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
348/2021, que “Institui a Política Estadual de Incentivo à Instalação 
de Usinas Geradoras de Oxigênio Medicinal nos estabelecimentos de 
saúde hospitalares e de internação, e dá outras providências.”

AUTORIA: Deputado CIRO NETO 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

 PARECER Nº 589/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
378/2021, que Considera de Utilidade Pública o INSTITUTO PÉRO-
LA, com sede e foro no Município de São Mateus, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANDREIA REZENDE
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 600/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/2021, que Concede o Título de Cida-
dão Maranhense ao Jornalista Francisco Amanco Albuquerque Júnior, 
natural de Parnaíba – Estado do Piauí.

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

do Relator.

PARECER Nº 601/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2021, a Medalha do Mérito Legisla-
tivo “Sargento Sá” ao Policial Militar João Paulo Teixeira Torres. 

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

do Relator.

PARECER Nº 602/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/2021, que Concede a Medalha do 
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Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Jhulia Rayssa Mendes Leal.

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

do Relator.

PARECER Nº 603/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/2021, que propõe conceder a Me-
dalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” a 
Jhulia Rayssa Mendes Leal.

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

do Relator.

PARECER Nº 617/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/2021, que visa conceder a Medalha 
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Samuel de Sá Barrêto 
(in memoriam).

AUTORIA: Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:APROVADO   por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 618/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Emissora de Rádio Timbira 
AM.

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

do Relator.

PARECER Nº 619/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/2021, que visa conceder a Medalha 
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Raimundo Rucke San-
tos Souza.

AUTORIA: Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:APROVADO   por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 632/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/2020, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman, ao Deputado Zé Gentil, em Ho-
menagem Post Mortem.

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

do Relator.

PARECER Nº 629/2021 – Emitido ao PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2020, que propõe a Medalha do 
Mérito Legislativo “Nagib Haickel” ao Senhor José Ribamar Lauande 
Fonseca.

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

do Relator.

PARECER Nº 630/2021 – Emitido ao PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/2020, que propõe a Medalha do 
Mérito Legislativo “Sargento Sá” à Senhora Viviane Teixeira Mota 
Fontenelle.

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

do Relator.

PARECER Nº 631/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/2020, que Concede o Título de Ci-
dadão Maranhense ao Senhor Guilherme Avellar de Carvalho Nunes, 
natural da cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR.
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:APROVADO   por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 628/2021 – Emitido ao PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2020, que propõe a Medalha do 
Mérito Legislativo “Maria Firmina dos Reis” à Karla Bianca Marques 
Rodrigues Pereira.

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

do Relator.

PARECER Nº 5872021 – Emitido ao DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 054/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 044/2021, de 13 de 
maio de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa Legislativa 
o Estado de Calamidade Pública no Município de Pindaré - Mirim, 
considerando a necessidade premente de envidar esforços para evitar 
a propagação do Coronavírus (Sars-Cov-2),  considerando para tanto, 
o Decreto Municipal nº 26, de 08 de abril de 2021, que Declara Estado 
de Calamidade Pública no âmbito do Município de Pindaré-Mirim, ao 
Legislativo Estadual visando o reconhecimento de nosso instrumento 
normativo.. DECLARA, o pedido de reconhecimento estado de calami-
dade pública no Município Pindaré-Mirim.

AUTORIA: MUNICÍPIO PINDARÉ-MIRIM
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:APROVADO   por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº590 /2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 049/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE PESAR, que propõe que seja encaminha-
da Moção de Pesar pelo falecimento no dia 12 de julho, de Francisco 
Falcão Costa, Ex-Presidente do Partido dos Trabalhadores e atual Se-
cretário de Habitação do Município de Timon/MA, vítima de acidente 
automobilístico.

AUTORIA: Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 591/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 050/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração ao Senhor José Washington Luiz de Oliveira, parabenizando por 
assumir Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

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

do Relator.  

PARECER Nº 592/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 051/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração ao Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, pa-
rabenizando pelos relevantes serviços prestados ao Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão.

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

do Relator.   
            
PARECER Nº 593/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 052/2021 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2021 35
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, a Rayssa Leal, manifestan-
do extensa admiração por seu empenho e dedicação em representar o 
estado do Maranhão e o Nordeste, na categoria skate nas Olimpíadas 
do Japão.

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

do Relator.  
      
PARECER Nº 594/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 053/2021 

– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração a Dra. Anna Graziella Neiva, parabenizando por assumir a 
vaga de Juíza Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão 
(TRE-MA).

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

do Relator.       
        
PARECER Nº 595/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 054/2021 

– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração ao Cabo da PMMA Luis Flávio Bogea Serra Aranha, CB PM 
1066/14, pela atitude de coragem, de forma heroica, não mediu esforços 
para evitar um linchamento na Estrada de Ribamar na manhã desta sex-
ta-feira dia 23 de julho de 2021 na MA 201.

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

do Relator.
               
PARECER Nº 633/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 055/2021 

– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração ao Excelentíssimo Senhor Doutor André Luiz de Carvalho Ri-
beiro, conhecido por André Fufuca, parabenizando-o por assumir 
o Comando Nacional do Partido Progressista.

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

do Relator.      
         
PARECER Nº 634/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 056/2021 

– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração ao Excelentíssimo Senhor Ciro Nogueira, parabenizando-o por 
assumir o Ministério da Casa Civil.

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

do Relator.               
       
PARECER Nº 615/2021 Emitido ao VETO PARCIAL aposto 

ao PROJETO DE LEI Nº 167/2021, que institui a Semana Desportiva 
Dedicada ao Idoso, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator.              
              
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 

DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 18 de agosto de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

EDITAL DE INSCRIÇÃO – TCE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições constitucionais 
e regimentais; considerando a vacância do cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão em face da aposentadoria 
do Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior, conforme 
Mensagem PRESI-TCE-MA Nº 003/2021 (Proc. nº 2284/2021-ALE-
MA) e considerando o disposto no art. 31 , XII e XIII, combinado com 
o art. 52,§ 2º,  II da  Constituição do Estado do Maranhão ;  

RESOLVE:
1. Abrir, no período de 5 dias, nos termos do 312 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão , o prazo 
para que os interessados se inscrevam para escolha pela Assembleia 
Legislativa do nome para preencher o cargo vago de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão;

 2. Estabelecer que os interessados deverão requerer a inscrição, 
em petição apresentada no protocolo desta Assembleia Legislativa (Pa-
lácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do Ran-
gedor - Calhau - São Luís - Maranhão), dirigida à Presidência deste 
Poder, nos períodos compreendidos entre 8:00 e 17:00 horas;

 3. Estabelecer que a petição do interessado deverá ser instruída 
com seu currículo, o qual deverá estar municiado com todos os docu-
mentos comprobatórios das afirmações que o currículo fizer, ficando 
estabelecido, inclusive, que estes documentos comprobatórios somente 
serão considerados se forem apresentados em vias originais ou cópias 
autenticadas; 

4. Esclarecer que o interessado em disputar o cargo de Conselhei-
ro deve atender aos  requisitos do art. 52, §1º, da Constituição Estadual: 
ter mais de 35 e menos que 65 anos de idade; ter idoneidade moral e 
reputação ilibada; ostentar notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 
econômicos e financeiros ou de administração pública, bem assim com-
provar mais de 10 (dez) anos de exercício de função pública ou efetiva 
atividade que exija os conhecimentos nas áreas acima mencionadas, 
bem como obedecer ao disposto no Decreto Legislativo nº. 151/90.

5. A convocação da Sessão Pública Extraordinária da Assembleia 
Legislativa se dará no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a ar-
guição pública dos candidatos inscritos, para o fim especial de que seja 
promovida a escolha dentre os candidatos considerados aptos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão , em 19 de agos-
to de 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 18/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA DIGILAB SOLUÇÕES TECNOLÓ-
GICAS LTDA., firmam entre si o primeiro apostilamento ao referido 
Contrato. OBJETO: Retificação do nome da empresa contratada nos 
seguintes termos: onde se lê: “DIGILAB S/A”, leia-se: “DIGILAB SO-
LUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.”. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° 
da Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 18/08/2021. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 18 de 
agosto de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
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CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 36/2021. PARTES: ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA 
TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI-EPP firmam entre si o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, formalizado nos autos do Processo 
Administrativo nº 4318/2019 – ALEMA, que originou a contratação 
por licitação na modalidade Pregão. OBJETO: Contratação de ser-
viços de natureza continuada de locação de veículos (com motorista) 
sob demanda, tipo ônibus (urbano tradicional, rodoviário convencio-
nal, rodoviário executivo LD e rodoviário executivo DD), vans e mi-
cro-ônibus, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo 
de referência, anexo do edital. VALOR:  R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais), perfazendo o valor mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 
- Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 
- Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - 
Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.33.03 – Frete e Loca-
ção de Veículos para Necessidades do Serviço; Ação: 4628 - Atuação 
legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Mara-
nhão (Manutenção); Fonte: 0.3.01.000000 – Recursos Ordinários – Te-
souro - 0301000000; Histórico: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de locação de veículo (com motorista) sob demanda, tipo 
ônibus, vans e micro-ônibus para a Alema. Valor correspondente aos 
meses de agosto a dezembro de 2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a 
contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 17/08/2021. 
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Resolução Admi-
nistrativa nº 955/2018, Processo Administrativo nº 4318/2019 e Pregão 
Eletrônico n.º 20/2021. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assem-
bleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto

- Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA 
TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI-EPP, CNPJ n.º 04.370.030/0001-40 
– CONTRATADA. São Luís (MA), 18 de agosto de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2021, 
referente ao Processo Administrativo nº 2726/2020-ALEMA. OBJE-
TO:  Aquisição de equipamentos para câmeras fotográficas. CON-
TRATADA: FOTOFILM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., CNPJ 
nº 36.439.579/0001-30. VALOR DO EMPENHO: R$ 14.620,00 
(quatorze mil, seiscentos e vinte reais). NOTA DE EMPENHO: 
2021NE001319, datada de 04/08/2021. BASE LEGAL: art. 24, inc. II 
da Lei 8.666/1993 e Processo Administrativo nº 2726/2020-ALEMA. 
PRAZO DE FORNECIMENTO: 15 (quinze) dias, contados da data 
da assinatura da Ordem de Fornecimento. PRAZO DE GARANTIA 
DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 
18/08/2021. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legis-
lativa do Maranhão – Pedro Biaman Prado– Fiscal do Contrato; Val-
ney de Freitas Pereira - Diretor Geral; FOTOFILM PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA., CNPJ nº 36.439.579/0001-30- CONTRATADA.  
São Luís – MA, 18 de agosto de 2021.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


