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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeiro Secretário, Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária, Deputada Doutora Cleide Coutinho

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PAULO NETO (Lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, 
Senhor Presidente.

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

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 406 / 2021

CRIA O DIA ESTADUAL DOS 
PRATICANTES DE SKATEBOAR-
DING.

Art. 1º - Fica instituído o dia estadual dos praticantes de skate-
boarding, a ser comemorado em 21 de junho de cada ano.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 de agosto de 2021. - 
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei cria o dia estadual dos praticantes de 
skateboarding, esporte que consiste em deslizar sobre o solo com ou 
sem obstáculos equilibrando-se sobre uma prancha sobre quatro rodas e 
dois eixos denominada skate. 

O esporte nasceu na Califórnia, Estados Unidos e tomou o mundo 
como surfe no asfalto de forma que vários jovens aderiram à prática. 
Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que a par-
tir de 2020, nas olimpíadas de Tóquio no Japão, será uma modalidade 
competitiva de esporte olímpico. 

O skateboarding é considerado um esporte radical pelo aspecto 
criativo que leva em conta o grau de dificuldade das manobras pratica-
das. Como modalidade olímpica revelou importância para este Estado, 
tendo em vista que Rayssa Leal, skatista maranhense, foi a vencedora 
da medalha de prata. As modalidades do esporte variam entre freesty-
le, vert, downhill speed, minirramps. As manobras e movimentos são 
avaliados pelo grau de dificuldade da execução envolvendo obstáculos 
diversos e muito equilíbrio do praticante.

Os esportes de aventura ganharam tanta importância, que os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apresentam, no eixo trans-
versal “Meio Ambiente”, para os alunos de 5ª a 8ª séries, a necessidade 
de se realizar uma educação com atividades corporais praticadas junto 
à natureza: “surfe, alpinismo, bicicross, jetski, entre outros esportes ra-
dicais, montanhismo, caminhada, mergulho, exploração de cavernas e 
atividades de lazer ecológico” (BRASIL, 1998, p. 40). Essas atividades 
praticadas em meio à natureza ou em áreas urbanas ganham espaço na 
escola, pois estimulam os alunos a testarem a coragem, aliada ao “[...] 
prazer de práticas em ambientes diversificados fazendo com que conhe-
çam os próprios limites” (ARAÚJO, 2006, p. 41).

Os jogos e os esportes proporcionam a experiência de situações 
de convivência e conflito, transferíveis para o cotidiano familiar, es-
colar e do mundo do trabalho, em dinâmicas com diferentes graus de 
competitividade e cooperação (ROSSETO JR et al., 2005, p. 14).

Além do exposto, ressalta-se que, embora a prática do Skate 
tenha emergido na região sudeste do país, a visibilidade trazida pelas 
brilhantes atuações da “fadinha” do Skate, Rayssa Leal, em campeo-
natos mundiais e na própria olimpíada alavancaram a difusão do espor-
te no estado. A prática do Skate sempre foi deveras estigmatizado no 
país chegando inclusive a ser criminalizada em determinado momento. 
Atualmente, percebemos que tem sido adotada como instrumento de 
resgate de diversos jovens marginalizados em nossa sociedade.

Em vista de toda a importância do esporte, apresentamos o pre-
sente projeto de lei que visa comemorar no dia 21 de junho dos anos 
como dia do praticante de skatebording.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a 
aprovação desse simbólico Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 de agosto de 2021. - 
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 407/2021

Dispõe sobre a proibição da utiliza-
ção de prateleiras, com mais de 4 (quatro) 
metros de altura, e/ou outro dispositivo 
que tenha a finalidade de exibição, ex-
posição, armazenamento de produtos, 
em locais de circulação de clientes, nos 
comércios varejistas, atacadistas e/ou na 
modalidade atacarejo.

        Art. 1o  Fica vedada, em todos os estabelecimentos comer-
ciais no estado do Maranhão, a utilização de todo e qualquer tipo de 
estantes, prateleiras, expositores, e/ou outro dispositivo que tenha a fi-
nalidade de exibição, exposição, armazenamento de produtos, em locais 
onde haja a circulação de clientes, consumidores, população em geral, 
que exceda a altura de 4 (quatro) metros de altura, sendo os estabeleci-
mentos comerciais classificados como:

I - comércio varejistas, atacadistas, supermercados, mercados, 
depósitos e/ou na modalidade atacarejo.

§ 1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste 
artigo acarretará a imposição de multa definida e regulamentada pelo 
ente do poder municipal competente no âmbito do estado do Maranhão, 
devendo ser consideradas como circunstâncias agravantes na gradação 
da penalidade a reincidência do infrator.

§ 2º A definição e regulamentação referidas no § 1º deste 
artigo serão efetuadas por decreto ou por ato administrativo do Poder 
Executivo Municipal, que estabelecerá as autoridades responsáveis 
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pela fiscalização da obrigação prevista no caput e pelo recolhimento da 
multa prevista no § 1º deste artigo. 

Art. 3º Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias para proceder devida adequação à presente Lei, a 
partir da data de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 de agosto de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

Há tempos a população e consumidores maranhenses vem 
acompanhando no estado o aumento de unidades de supermercados 
das redes locais e redes de outros estados da federação que aqui se 
instalaram, contudo, não obstante, a realidade da livre concorrência 
não tem surtido efeitos positivos aos consumidores, considerando que o 
aumento dos preços dos produtos nos supermercados locais não para de 
crescer, quase que diariamente.

Outro ponto que merece destaque é a qualidade do atendimento 
realizado nesses comércios, onde é frequente encontrarmos grupos de 
funcionários reunidos a reclamar em alto e bom som sobre as péssimas 
condições de trabalho e jornadas extenuantes.

No que se refere a segurança dos clientes, encontramos grandes 
obstáculos posicionados entre as fileiras de estantes e prateleiras, em 
outros casos os compradores passam a disputar espaço entre paletes 
e empilhadeiras, máquinas responsáveis em armazenar grandes 
quantidades de mercadorias em estantes que chegam a 10 metros de 
altura, estantes essas semelhantes às que caíram em efeito dominó em 
outubro de 2020, ocasião em que a tragédia causou a morte de uma 
pessoa e feriu diversas outras entre funcionários e clientes.

Diante ao exposto, a presente Lei trata de limitar a no máximo 
4 (quatro) metros de altura as estantes e prateleiras utilizadas para o 
armazenamento de mercadoria, conferindo assim uma maior segurança 
aos clientes, usuários e funcionários que transitam no interior dos 
comércios. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 de agosto de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual - PDT

PROJETO DE LEI Nº 408 /2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
notificação pessoal, através de corres-
pondência oficial, dos candidatos apro-
vados em concursos públicos destinados 
a provimento de cargos na Administração 
Pública Estadual Direta e Indireta sobre 
suas nomeações para tomarem posse em 
cargo público.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1° As entidades organizadoras de concursos públicos 
destinados a provimento de cargos na administração pública estadual 
direta e indireta ficam obrigadas a promover a notificação pessoal, 
através de correspondência oficial, dos candidatos sobre suas nomeações 
para tomarem posse no cargo público em que foi aprovado. 

§ 1° A notificação deverá ser feita através de correspondência 
oficial que terá caráter meramente supletivo, independente de publicação 
no Diário Oficial do Estado, e o não recebimento da correspondência 
não invalida, em nenhuma hipótese, o concurso público ou qualquer de 
suas fases ou etapas.

§ 2° Deverão ser observados, para os fins de remessa das 
correspondências, os casos previstos nos regulamentos e editais dos 
respectivos concursos públicos.

Art. 2° As notificações dos candidatos aprovados obedecerão a 
lista de classificação e em número equivalente às vagas existentes.

Parágrafo único. No caso de desistência, serão notificados os can-
didatos sucessivamente aprovados, obedecida a ordem de classificação.

Art. 3° Se o concurso público se realizar por etapas ou fases, 
os candidatos convocados para a realização de cada uma delas serão 
notificados.

Art. 4° As despesas decorrentes do envio das correspondências 
serão computadas na taxa de inscrição do concurso a ser cobrada do 
candidato.

Parágrafo único. Se necessário, as despesas da execução desta 
Lei serão suplementadas por conta das dotações orçamentárias do Es-
tado do Maranhão.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 de agosto de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo garantir a notificação 
pessoal do candidato aprovado em concursos públicos estaduais para 
provimento de vagas na Administração Direta e Indireta. A proposta 
nasceu da necessidade de se evitar uma grande quantidade de ações 
judiciais sobre o tema, fato que sobrecarrega no poder judiciário do 
Estado do Maranhão, pois, mesmo com a expressa previsão da notifi-
cação pessoal no edital do concurso público, as instituições organiza-
doras não estão observando o procedimento, conforme se observa na 
grande quantidade de ações existentes, a exemplo de uma Ação Civil 
Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão con-
tra o Município de Paço do Lumiar/MA, que tramita na Vara de Inte-
resses Difusos do Termo Judiciário de São Luís/MA, sob o nº 0829201- 
50.2020.8.10.0001. A referida ação trata da necessidade de convocação, 
por meio de correspondência oficial endereçada ao respectivo domicí-
lio, de todos os candidatos aprovados que foram nomeados exclusiva-
mente por publicação no Diário Oficial e que não compareceram para 
apresentação da documentação necessária para tomar posse no respec-
tivo cargo público.

Convém ressaltar que os Tribunais brasileiros possuem entendi-
mento no sentido de que quando decorrido lapso temporal considerável 
entre os atos do certame, a notificação do candidato para as demais 
etapas, notadamente para posse, deve se dar pessoalmente, em respeito 
aos princípios constitucionais da razoabilidade e da publicidade na Ad-
ministração Pública.

No que se refere a constitucionalidade do projeto, há de se des-
tacar que a proposta não busca legislar sobre a organização e funciona-
mento da administração pública estadual, nem criar atribuições. O que 
se busca é garantir que haja uma unificação da legislação em âmbito 
estadual sobre a notificação pessoal dos aprovados em concursos pú-
blicos estaduais para o ato de sua nomeação e posse, principalmente, 
como forma de garantir que candidatos que não tenham acesso ao Diá-
rio Oficial por meio da internet, tenham conhecimento sobre o momen-
to de sua nomeação. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) já 
manifestou entendimento de que a matéria relativa a concursos públicos 
não é de iniciativa privativa do chefe do Executivo, pois o concurso re-
presenta momento anterior ao do provimento dos cargos públicos (ADI 
2672/ES). 

Ante o exposto, considerando a necessidade de regulamentação 
do tema e o interesse público presente na matéria, contamos com o 
apoio dos nobres Pares para a aprovação desta importante proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 de agosto de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2021 5
PROJETO DE LEI Nº 409 /2021

Declara de utilidade pública o Insti-
tuto Esperança Renovada.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública o Instituto Esperança 
Renovada, com sede no Município de Bacabeira, no Estado do 
Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Instituto Esperança Renovada é uma associação, pessoa jurídi-
ca de direito privado e sem fins lucrativos, constituída em 20 de março 
de 2017, com sede no Município de Bacabeira. Está inscrita sob o CNPJ 
nº 27.750.012/0001-90. 

O Instituto tem por finalidade assistência social, educação infan-
til, alfabetização para adultos, agricultura familiar e cursos profissio-
nalizantes.

Os serviços de educação e de saúde que a entidade oferece são 
realizados de forma gratuita e com recursos próprios da associação, 
proporcionando a melhoria do convívio entre os habitantes no municí-
pio; promovendo a defesa da saúde e assistência social dos associados; 
apoiando os movimentos sociais, beneficentes, educacionais e filantró-
picos da comunidade.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-
ção vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 410 /2021

Declara de utilidade pública o Grê-
mio Recreativo Escola de Samba Império 
Serrano - GRESIS.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública o Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Império Serrano - GRESIS, com sede no Município 
de São Luis, no Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano - GRE-
SIS é uma associação de direito privado, apartidária, que tem como 
missão geral a promoção do desenvolvimento social atuando nas mais 
variadas áreas dos direitos básicos da sociedade, tais como: educação, 
saúde, esporte, cultura, etc, contribuindo, assim, para a garantia do exer-
cício da cidadania. Tem personalidade jurídica de direito privado, não 
possui fins lucrativos e está inscrita sob o CNPJ nº 07.358.310/0001-21.

Fundada em 05 de outubro de 1957, com sede no Município de 
São Luis/MA, tem por missão específica o apoio, a difusão e o for-
talecimento de toda manifestação folclórica e cultural que expresse a 
valorização da identidade local, organizando-se, para tal, como Escola 
de Samba, Dança Portuguesa, Tamburim, Quadrilha, Bumba-meu-boi, 

Bloco Organizado, Tambor de Crioula e/ou outras formas de expressão 
cultural.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-
ção vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 060 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao 1º Tenente Luiz Paulo Rodrigues do Corpo de Bombeiros 
do Maranhão, lhe parabenizando pela grande atitude de embarcar para 
o Haiti e vai auxiliar no salvamento de vítimas.

O Haiti sofreu um terremoto de magnitude 7.2, no último dia 14, 
maior que o registrado há 11 anos, que teve a intensidade 7 e chegou a 
matar mais de 200 mil habitantes.  O Tenente do Corpo de Bombeiros 
Militar, Luiz Paulo Rodrigues, partiu neste domingo, 22, com o destino 
ao Haiti onde vai auxiliar nas atividades de buscas e salvamento devido 
ao terremoto ocorrido no último dia 14.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 25 DE AGOSTO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 061 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto Antônio Rangel, 
parabenizando pelo título concedido de Embaixador da Paz pela Orga-
nização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos.

O Jornalista Carlos Alberto Antônio Rangel, foi premiado pelos 
relevantes serviços prestado a Família, a Sociedade, pela promoção da 
Paz Universal, preservação do Meio Ambiente, combate a corrupção no 
Mundo, ao Cuidados aos menos favorecidos na Sociedade, pelo amparo 
aos portadores de necessidades especiais, Homens, Mulheres, Jovens, 
Crianças e Idosos, contribuindo assim para preservação da Vida Huma-
na como dádiva de Deus e pelo bem estar da Família Mundial residente 
no Planeta Terra, criada por Deus como Coroa de sua Criação.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 23 DE AGOSTO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 322 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regime Interno desta Casa, requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja enviado Mensa-
gem de Congratulações e Aplausos, ao Colégio São Vicente de Pau-
lo, através da sua Diretora, Irmã Lidiane Marcele Carvalho, pelos 
profícuos 80 anos de atividades educativas, comemorados em 21.08.21.

Vale ressaltar, que esta homenagem que prestamos a esse tão im-
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portante estabelecimento de ensino, nos motivou pela sua dedicação em 
ensinar e educar com amor e formar gerações pautadas em uma vida 
cristã.   

No ensejo, parabenizamos também os coordenadores, professo-
res, funcionários e todos aqueles que já fizeram parte do Colégio São 
Vicente de Paulo, por toda luta e vitórias conquistadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 24 de agosto de 2021. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da 
Mulher

REQUERIMENTO Nº 323 /2021

Senhor Presidente,
     
Nos termos do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa 

Excelência que seja registrado nos Anais desta Casa, a comemoração do 
Dia Internacional da Igualdade Feminina, em 25.08.21.

 O Dia Internacional da Igualdade Feminina surgiu em conse-
quência da luta das mulheres em todo o mundo. Dia em que se fortalece 
as conquistas das mulheres ao longo da história, na luta por condições 
de igualdade entre gêneros. A data é lembrada como um momento de 
reflexão sobre o avanço na conquista dos direitos femininos e também, 
sobre os desafios para atingir os objetivos globais da equidade de gê-
nero.

Já houve o alcance de várias vitórias como: o direito de voto, a 
entrada no mercado de trabalho, no ensino e na vida política. No entan-
to, ainda existem muitas situações a melhorar, como: a paridade salarial 
o fim da violência contra a mulher. Violência que muitas vezes leva ao 
feminicídio. A morte de mulher por ser mulher. O feminicídio destrói 
o lar tira a presença da mãe, deixa crianças na orfandade impedindo o 
convívio familiar.

A igualdade é uma iniciativa social que funciona através da ini-
ciativa pública. Quando os Estados assumem essa bandeira  as desigual-
dades tendem a diminuir.

A população precisa conhecer da luta das mulheres e da Procura-
doria da Mulher da ALEMA na defesa de nossos direitos.

Assim sendo, solicito que seja dado conhecimento desta delibera-
ção aos órgãos de imprensa do Estado do Maranhão para que seja dada 
a devida divulgação.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 24 de agosto de 2021. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da 
Mulher

REQUERIMENTO Nº 324 / 2021

Solicita realização de Audiência Pública para discussão do tema: 
“Fechamento de barreiras zoofitossanitárias da Agência Estadual de De-
fesa Agropecuária do Maranhão (AGED/MA) no estado do Maranhão”

Senhor presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, a realização de Audiência Pú-
blica na Assembleia Legislativa do Maranhão, às 14:30 do dia 07 de 
outubro de 2021, para discutir o tema “Fechamento de barreiras zoofi-
tossanitárias da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 
(AGED/MA) no estado do Maranhão”.

Após a aprovação da Mesa Diretora, que a realização da referida 
Audiência Pública seja também submetida à apreciação das comissões 
de Saúde e de Assuntos Econômicos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAIKEL” PALACIO MA-
NUEL BECKAMAN. São Luís, 25 de agosto de 2021. - CÉSAR PI-
RES - Deputado estadual

JUSTIFICATIVA

O fechamento das barreiras zoofitossanitárias no Maranhão pre-

judica tanto ao setor produtivo quanto à saúde pública, já que deixa sem 
controle a qualidade dos produtos de origem vegetal e animal consu-
midos pelos maranhenses. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e a Organização Internacional de Saúde Animal (OIE), mais de 
60% das doenças infecciosas humanas são transmitidas do animal para 
o homem. Sem as barreiras, não há como fiscalizar, por exemplo, o uso 
de agrotóxicos nos vegetais e o controle vacinal de animais.

É uma situação gravíssima relatada pela presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária, professora Francisca Neide, e pelo 
agrônomo Diego Sampaio, presidente do Sindicato dos Servidores 
da Fiscalização Agropecuária do Maranhão. Segundo eles, das nove 
barreiras zoofitossanitárias antes existentes no estado, cinco foram fe-
chadas pelo governo Flávio Dino: a do Itinga (na divisa com o Pará), do 
Pirangi (divisa com o Piauí), da Estiva (entrada da ilha de São Luís), da 
Ponta da Espera e da Ceasa.

Há alguns anos, essas barreiras foram potencializadas para que 
o Maranhão pudesse exportar carne bovina. Com o desmonte delas, 
vamos assistir a comercialização de carne sem fiscalização nenhuma. 
Na região de Balsas, suspeita-se que foram comprados cerca de R$ 20 
milhões em agrotóxicos falsificados e contrabandeados, em geral do 
Paraguai e do Uruguai. Isso é possível porque as barreiras sanitárias 
foram desmanteladas.

O setor agrícola do Maranhão fica sujeito à chegada de pragas 
como a “mosca da carambola” e a ferrugem asiática que pode prejudi-
car a exportação da soja produzida no sul do estado. Sem as barreiras 
fitossanitárias, vegetais contaminados podem vir do Tocantins, do Pará 
e do Piauí. É uma falta de controle que pode resultar numa grande perda 
econômica para o maior setor produtivo do estado, que é o agronegócio. 
Com o fechamento das barreiras da Estiva, da Ponta da Espera e da 
Ceasa, cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas que habitam na ilha de São 
Luís estão sujeitos a serem contaminados por ausência de fiscalização 
sanitária sobre os produtos vegetais e animais consumidos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAIKEL” PALACIO MA-
NUEL BECKAMAN. São Luís, 25 de agosto de 2021. - CÉSAR PI-
RES - Deputado estadual

                       
REQUERIMENTO Nº 325 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após de-
liberação da mesa, seja justificada a minha ausência da Sessão plenária 
no dia 25 de agosto de 2021, por motivo de força maior. Motivo este 
que se trata um convite que recebi da Secretaria de Assistência Social 
de Itapecuru-Mirim, para participar da IX Conferência Municipal de 
Assistência Social em Itapecuru Mirim – MA. Na ocasião foram feitos 
diversos debates sobre políticas públicas e assistencialismo para àquela 
região.

Expostas essas considerações e sem mais a acrescentar, meus 
cordiais agradecimentos.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAIKEL” PALACIO MA-

NUEL BECKAMAN. São Luís, 25 de agosto de 2021. - Ana do Gás 
- Deputada Estadual.

REQUERIMENTO Nº 326 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regi-
me de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão 
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, os Projetos 
de Lei nº 275/2019, que dispõe sobre a utilização de papel reciclado 
e de lâmpadas que adotem tecnologia de maior eficácia energética e 
luminosa nos projetos de obras e nos serviços de engenharia executados 
por órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta nos 
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poderes do Estado do Maranhão; nº 276/2020, que institui o dia esta-
dual dos aventureiros, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências; nº 298/2020, que proíbe o uso de elevadores públicos ou 
privados por criança desacompanhada de pessoa maior de 18 (dezoito) 
anos com capacidade jurídica plena, no âmbito do Estado do Maranhão; 
nº 333/2019, que estabelece prazos para que as instituições de ensino 
deem respostas às solicitações de diplomas, certificados e requerimen-
tos de seus alunos; nº 462/2019, que estabelece desconto de 1/30 (um 
trinta avos) sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de energia 
elétrica, por dia de falta de fornecimento do serviço, no âmbito do Es-
tado do Maranhão; nº 102/2021, que obriga planos de saúde a reembol-
sarem os consumidores em casos excepcionais, todos de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

INDICAÇÃO Nº 5332 / 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 Flávio Dino, Governador do Estado 
do Maranhão, e ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Desenvolvi-
mento Social, Senhor Marcio Honaiser, no sentido de incluir o Mu-
nicípio de Santa Rita no Programa Mais Renda. 

Através deste, frisamos a importância da inclusão do Município 
no Programa Mais Renda, este que tem levado tanto desenvolvimento 
econômico para o Estado, possibilitando que cidadãos com pouco re-
curso, mas com o desejo de empreender adquiram uma renda. 

Os equipamentos e capacitações que serão disponibilizados pela 
SEDES, gerarão emprego e renda, e com isso, mudará a vida das pes-
soas beneficiadas com o Programa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”. - São Luís – MA, em 24 de agosto de 2021. 
- ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5333 / 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 Flávio Dino, Governador do Estado 
do Maranhão, e ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Desenvolvi-
mento Social, Senhor Marcio Honaiser, no sentido de incluir o Mu-
nicípio de Bacabeira no Programa Mais Renda. 

Através deste, frisamos a importância da inclusão do Município 
no Programa Mais Renda, este que tem levado tanto desenvolvimento 
econômico para o Estado, possibilitando que cidadãos com pouco re-
curso, mas com o desejo de empreender adquiram uma renda. 

Os equipamentos e capacitações que serão disponibilizados pela 
SEDES, gerarão emprego e renda, e com isso, mudará a vida das pes-
soas beneficiadas com o Programa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”. - São Luís – MA, em 24 de agosto de 2021. 
- ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5334/2021 

Senhor Presidente, 

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino, solici-
tando que a Rodovia MA-040 receba o nome de Rodovia Napoleão 
Guimarães. 

A referida indicação tem como finalidade homenagear por todas 
as benfeitorias realizadas pelo Sr. Napoleão Guimarães, ex-deputado 
estadual, ex-prefeito de Timon/MA e patrono do Grupo Meio Norte de 
Comunicação, que faleceu aos 89 anos em março de 2020. Como pre-
feito, por três mandatos, realizou obras importantes para a cidade, entre 
estas, na área de calçamento, sistema de água, implantação de escolas 
e construção da Praça São José, um dos principais pontos turísticos da 
cidade. 

O grande exemplo de Napoleão Guimarães ficou não apenas para 
seus filhos, netos e bisnetos, mas para todos os maranhenses, em espe-
cial os timonenses. Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. 

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 24 de agosto de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5335/2021
                                                           
Senhor Presidente, 

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRISSIMO 
GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGU-
RIDADE SOCIAL – INSS NO MARANHÃO, SENHOR LUIS CAR-
LOS SILVA, solicitando providências no sentido de que ESFORÇOS 
SEJAM EVIDENCIADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA ECONO-
MIA PARA ANÁLISE E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 
VISANDO A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POSTO AVANÇA-
DO DO INSS, NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO (MA), consideran-
do o relevante compromisso dessa autarquia com a seguridade social e 
a responsabilidade pelos pagamentos de aposentadorias e demais bene-
fícios dos trabalhadores brasileiros que contribuem para a previdência 
social.

Com a criação e instalação de um Posto Avançado do INSS na 
cidade de Sitio Novo (MA), os usuários do sistema passarão a ter um 
atendimento mais qualitativo e mais eficiente nas demandas apresenta-
das diariamente pela população local e pelos moradores das localidades 
ao entorno do município.

Por outro lado, a missão dessa autarquia é a de promover e reco-
nhecer o direito do trabalhador em receber benefícios sociais adminis-
trados pela previdência social, garantindo agilidade e comodidade na 
consulta ao requerer o benefício previdenciário. Portanto, o Município 
de Sitio Novo (MA), cidade com 18.160 habitantes, clama por uma 
unidade do INSS em domínios de seu território.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 25 de 
agosto de 2021. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº5336/2021
                                                             
Senhor Presidente, 

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRISSIMO 
GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGU-
RIDADE SOCIAL – INSS NO MARANHÃO, SENHOR LUIS CAR-
LOS SILVA, solicitando providências no sentido de que ESFORÇOS 
SEJAM EVIDENCIADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA ECONO-
MIA PARA ANÁLISE E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 
VISANDO A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POSTO AVAN-
ÇADO DO INSS, NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA (MA), 
considerando o relevante compromisso dessa autarquia com a seguri-
dade social e a responsabilidade pelos pagamentos de aposentadorias e 
demais benefícios dos trabalhadores brasileiros que contribuem para a 
previdência social.

Com a criação e instalação de um Posto Avançado do INSS na 
cidade de Palmeirândia (MA), os usuários do sistema passarão a ter 
um atendimento mais qualitativo e mais eficiente nas demandas apre-
sentadas diariamente pela população local e pelos moradores das loca-
lidades ao entorno do município.

Por outro lado, a missão dessa autarquia é a de promover e reco-
nhecer o direito do trabalhador em receber benefícios sociais adminis-
trados pela previdência social, garantindo agilidade e comodidade na 
consulta ao requerer o benefício previdenciário. Portanto, o Município 
de Palmeirândia (MA), cidade com 19.781 habitantes, clama por uma 
unidade do INSS em domínios de seu território.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 25 de 
agosto de 2021. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

INDICAÇÃO Nº5337/2021
                                                              
Senhor Presidente, 

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRISSIMO 
GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGU-
RIDADE SOCIAL – INSS NO MARANHÃO, SENHOR LUIS CAR-
LOS SILVA, solicitando providências no sentido de que ESFORÇOS 
SEJAM EVIDENCIADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA ECONO-
MIA PARA ANÁLISE E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 
VISANDO A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POSTO AVANÇA-
DO DO INSS, NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU (MA), considerando o 
relevante compromisso dessa autarquia com a seguridade social e a res-
ponsabilidade pelos pagamentos de aposentadorias e demais benefícios 
dos trabalhadores brasileiros que contribuem para a previdência social.

Com a criação e instalação de um Posto Avançado do INSS na 
cidade de Turiaçu (MA), os usuários do sistema passarão a ter um aten-
dimento mais qualitativo e mais eficiente nas demandas apresentadas 
diariamente pela população local e pelos moradores das localidades ao 
entorno do município.

Por outro lado, a missão dessa autarquia é a de promover e reco-
nhecer o direito do trabalhador em receber benefícios sociais adminis-
trados pela previdência social, garantindo agilidade e comodidade na 
consulta ao requerer o benefício previdenciário. Portanto, o Município 
de Turiaçu (MA), cidade com 35.709 habitantes, clama por uma uni-
dade do INSS em domínios de seu território.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 25 de 
agosto de 2021. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

INDICAÇÃO Nº 5338/2021
                                                              
Senhor Presidente, 

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRISSI-
MO GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURIDADE SOCIAL – INSS NO MARANHÃO, SENHOR LUIS 
CARLOS SILVA, solicitando providências no sentido de que ESFOR-
ÇOS SEJAM EVIDENCIADOS MINISTÉRIO DA ECONOMIA VI-
SANDO A REABERTURA DO POSTO AVANÇADO DO INSS, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO (MA), considerando o relevante com-
promisso dessa autarquia com a seguridade social e a responsabilidade 
pelos pagamentos de aposentadorias e demais benefícios dos trabalha-
dores brasileiros que contribuem para a previdência social.

A reabertura do Posto Avançado do INSS na cidade de São Ben-
to (MA), devolverá aos usuários do sistema o direito de fazer uso do 
atendimento às suas demandas apresentadas diariamente, sem terem 
que se deslocar a outros municípios desperdiçando tempo e dinheiro.

Por outro lado, a missão dessa autarquia é a de promover e reco-
nhecer o direito do trabalhador em receber benefícios sociais adminis-
trados pela previdência social, garantindo agilidade e comodidade na 
consulta ao requerer o benefício previdenciário. Portanto, o Município 
de São Bento (MA), cidade com 45.604 habitantes, clama pela reaber-
tura da unidade do INSS em domínios de seu território.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 25 de 
agosto de 2021. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

INDICAÇÃO Nº 5339 / 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 Flávio Dino, Governador do Estado 
do Maranhão, e ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Desenvolvi-
mento Social, Senhor Marcio Honaiser, no sentido de incluir o Mu-
nicípio de Pastos Bons no Programa Mais Renda. 

Através deste, frisamos a importância da inclusão do Município 
no Programa Mais Renda, este que tem levado tanto desenvolvimento 
econômico para o Estado, possibilitando que cidadãos com pouco re-
curso, mas com o desejo de empreender adquiram uma renda. 

Os equipamentos e capacitações que serão disponibilizados pela 
SEDES, gerarão emprego e renda, e com isso, mudará a vida das pes-
soas beneficiadas com o Programa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”. - São Luís – MA, em 24 de agosto de 2021. 
- ARISTON RIBEIRO - 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 5340 / 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 Flávio Dino, Governador do Estado 
do Maranhão, e ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Desenvolvi-
mento Social, Senhor Marcio Honaiser, no sentido de incluir o Mu-
nicípio de Nova Iorque no Programa Mais Renda. 

Através deste, frisamos a importância da inclusão do Município 
no Programa Mais Renda, este que tem levado tanto desenvolvimento 
econômico para o Estado, possibilitando que cidadãos com pouco re-
curso, mas com o desejo de empreender adquiram uma renda. 

Os equipamentos e capacitações que serão disponibilizados pela 
SEDES, gerarão emprego e renda, e com isso, mudará a vida das pes-
soas beneficiadas com o Programa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”. - São Luís – MA, em 24 de agosto de 2021. 
- ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5341 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Diretor 
Regional do SENAC, Senhor José Ahirton Batista Lopes, solicitando 
que disponibilize a Carreta Escola para a cidade de Itapecuru - Mirim, 
bem como os serviços por ela disponibilizados.

A Carreta Escola é de grande importância para a comunidade 
em geral, em que busca levar educação e conhecimento a milhares de 
maranhenses, oferecendo aos mais distantes e carentes pontos do Es-
tado diversos cursos de educação profissional, além de programações 
socioeducativas voltadas à promoção da cidadania.

O atendimento da solicitação irá atender a população do muni-
cípio, gerando acesso a cursos profissionalizantes gratuitos para a co-
munidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 25 DE JULHO DE 2021. - wendell la-
ges - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5342 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mon-
teiro, solicitando que sejam disponibilizados os serviços da “Carreta 
da Mulher” para os municípios de Bom Lugar, Chapadinha, Coelho 
Neto, Coroatá, Governador Eugênio Barros, Paulo Ramos, Parna-
rama e Timon - MA, em período a ser ajustado de acordo com o cro-
nograma disponível.

Tal demanda tem como prioridade atuar promovendo saúde e 
qualidade de vida às mulheres maranhenses. Assim, fortalecendo as es-

tratégias de diagnóstico precoce e a prevenção contra o câncer de mama 
e colo de útero no Estado. 

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 25 de agosto de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5343 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
à V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando 
o agendamento para disponibilização da Carreta da Mulher Mara-
nhense para o município de Buriticupu, no mês de outubro de 2021. 

Cabe ressaltar a importante atuação da Secretaria de Estado da 
Mulher por meio das unidades móveis itinerantes na prevenção do cân-
cer de mama e do câncer do colo do útero, dentre outras patologias que 
acometem principalmente o público feminino.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 19 de agosto de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5344 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
à V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando 
o agendamento para disponibilização da Carreta da Mulher Mara-
nhense para o município de Bom Jesus das Selvas, no mês de outubro 
de 2021. 

Cabe ressaltar a importante atuação da Secretaria de Estado da 
Mulher por meio das unidades móveis itinerantes na prevenção do cân-
cer de mama e do câncer do colo do útero, dentre outras patologias que 
acometem principalmente o público feminino.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 19 de agosto de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5345 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno desta Casa, requei-
ro à V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando 
o agendamento para disponibilização da Carreta da Mulher Mara-
nhense para o município de Santa Luzia, Povoado Santo Onofre, no 
mês de outubro de 2021. 

Cabe ressaltar a importante atuação da Secretaria de Estado da 
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Mulher por meio das unidades móveis itinerantes na prevenção do cân-
cer de mama e do câncer do colo do útero, dentre outras patologias que 
acometem principalmente o público feminino.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 19 de agosto de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5346 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
à V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando 
o agendamento para disponibilização da Carreta da Mulher Mara-
nhense para o município de Alto Alegre do Pindaré, no mês de outubro 
de 2021. 

Cabe ressaltar a importante atuação da Secretaria de Estado da 
Mulher por meio das unidades móveis itinerantes na prevenção do cân-
cer de mama e do câncer do colo do útero, dentre outras patologias que 
acometem principalmente o público feminino.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 19 de agosto de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5347 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
à V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando 
o agendamento para disponibilização da Carreta da Mulher Mara-
nhense para o município de Arame, no mês de outubro de 2021. 

Cabe ressaltar a importante atuação da Secretaria de Estado da 
Mulher por meio das unidades móveis itinerantes na prevenção do cân-
cer de mama e do câncer do colo do útero, dentre outras patologias que 
acometem principalmente o público feminino.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 19 de agosto de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5348 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
à V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando 
o agendamento para disponibilização da Carreta da Mulher Mara-
nhense para o município de Bom Jardim, no mês de outubro de 2021. 

Cabe ressaltar a importante atuação da Secretaria de Estado da 
Mulher por meio das unidades móveis itinerantes na prevenção do cân-
cer de mama e do câncer do colo do útero, dentre outras patologias que 

acometem principalmente o público feminino.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 19 de agosto de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5349 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de pavimentação asfáltica nas 
ruas 22 e 23 de Julho, situadas no Residencial Ivan Sarney, Vila Luizão, 
CEP: 65.068-699, São Luís/MA.

Pois, segundo relatos dos moradores, no período chuvoso, as ruas 
se tornam intrafegáveis, por meio de alagamentos.

                       
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 

em São Luís, 23 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5350 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino e ao Presidente 
da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, o 
Sr. Daniel Melo Soares Pinho de Carvalho, solicitando estudo técnico 
sobre a viabilidade de aumento da linha de ônibus A685 Residencial 
Nestor/ Terminal São Cristóvão.

Pois, segundo os moradores, existe somente um ônibus que faz 
linha na localidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5351 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando a análise da viabilidade de recapeamento asfáltico na 
Avenida Iclea Bacelar, Luiz Bacelar, São Luís/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

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

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia a todos que 
compõem essa Casa Legislativa, homens e mulheres, que tenazmente 
defendem o Maranhão, seja nas políticas públicas, seja em todas 
as ações, para a melhoria do desenvolvimento do seu povo. Hoje, 
eu começo essa fala, Senhor Presidente, agradecendo o convite da 
Câmara Municipal de Timon/Maranhão, por meio do seu presidente, 
José Wilma da Silva Resende, que tem a honra de convidar-me para 
participar da Sessão Solene em homenagem ao Dia do Legislador, ao 
Dia do Legislativo. E na impossibilidade de estar presente, eu aproveito 
esse espaço aqui, não só para agradecer, mas para também ressaltar a 
importância do Legislativo. Essa instituição que, dia e noite, trabalha 
na direção do desenvolvimento, seja do estado, seja da nação, seja do 
município. E aqui também aproveitando porque o Dia do Legislador, na 
verdade, do Parlamento, é 27 de julho, mas hoje é o Dia do Legislativo. 
E eu aproveito para dizer que, como vereadora que fui, cumpri esse 
papel com muito orgulho por estar defendendo a minha terra, porque 
é no município que as coisas acontecem. O vereador, eu chamava 
sempre como para-choque da sociedade, é a porta de entrada para a 
administração pública. O vereador é sempre o primeiro que o cidadão 
encontra antes do prefeito, que gesta a cidade, onde ele deposita as suas 
angústias, os seus pedidos. A mesma coisa acontece com o deputado, 
também o deputado é a porta de entrada do Estado do Maranhão. Nós, 
deputados, que percorremos dia e noite o nosso estado, em todas as 
estradas, em todos os municípios, somos os ouvidores de todos os 
pedidos, solicitações e vontades que a população tem. Então, nós 
representamos esse vínculo muito forte da voz, da sociedade, nas Casas 
Legislativas. Por isso, os meus parabéns a todos, o meu muito obrigado 
e parabéns à Casa Legislativa de Timon que hoje presta essa grande 
homenagem ao Dia do Legislativo. Por outro lado, Senhor Presidente, 
eu gostaria também de fazer uma fala muito triste, de um lado ao meu 
agradecimento, a minha satisfação em poder ser legislativa; do outro 
lado a minha revolta, eu poderia dizer assim, indignação contra o que 
aconteceu ontem em Timon, à noite, mais um ato de violência gratuita 
ceifando a vida do Domingos Nunes, um correligionário do MDB, foi 
candidato a vereador, um agricultor, um homem de mãos calejadas, um 
pai amoroso, um cidadão decente, honesto que, gratuitamente, perde a 
sua vida para violência. Então quero fazer esse registro porque isso é um 
grito; é, na verdade, um grito de socorro, porque precisamos melhorar 
a segurança no município de Timon e, com certeza, no estado do 
Maranhão, com certeza, no Brasil. Não é possível mais os pais de família 
estarem assim perdendo as suas vidas de graça, sem nenhum motivo, 
que chega dar um tiro no peito e leva a vida de um cidadão. Então, essa 
violência precisa ceder espaço para a paz. Ela precisa ceder espaço para 
a vida. E nós não podíamos ficar, neste momento, calados diante de 
tanta violência. Outro dia eu falava, nesta Casa, sobre a morte de outro 
grande correligionário que também foi morto, deitado, dormindo na 
sua casa, o Zeca Gonçalves. Hoje é o Domingos Nunes, amanhã quem 
será? Poderá ser qualquer um de nós. Então é um momento em que eu 
aproveito, Senhor Presidente, colegas deputados, sociedade para fazer 
um grito pela paz, um grito pela segurança. Eu sei que a Polícia Militar, 
a briosa Polícia Militar - e ontem foi o Dia do Soldado, inclusive, que 
se comemorou - tem trabalhado muito pelo Estado do Maranhão e pela 
segurança, assim como a Polícia Civil, como todas as instituições. Mas 
é preciso fazer cada vez muito mais. Precisamos encontrar caminhos, 
oportunidades. Por isso que é importante também essa semana que 

está sendo comemorada como a Semana do Encarcerado para que a 
ressocialização realmente tente minorar esse retorno e essa violência tão 
acentuada e, em vez de saírem das prisões cidadãos mais brutalizados, 
venham para a sociedade pessoas ressocializadas para oportunidade de 
trabalho. Senhor Presidente, é meu registro que eu faço, nessa manhã, 
contra a violência em nome da paz, em nome da família, em nome da 
vida. E fecho dizendo: Parabéns ao Legislativo do Maranhão, que, tão 
brilhantemente, tem feito o seu papel ao longo da sua história. Muito 
obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no Pequeno 
Expediente dos que estão presentes no plenário e dos que participam 
virtualmente? Vejo ali o aceno do Deputado Marcos Caldas e da 
Deputada Helena. V.Exas. se inscreveram junto ao Bráulio? Então, 
Deputada Helena, que está inscrita aqui com Bráulio, em seguida, o 
Deputado Marcos Caldas. Deputada Dra. Helena Duailibe, prazer em 
vê-la. V.Exa. tem cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem 
revisão da oradora) – Bom dia, meu Presidente querido! Bom dia, meus 
colegas deputados! É uma alegria muito grande, nesse mês de agosto, 
que é considerado o Mês Lilás, a gente também, hoje, poder registrar 
o dia de hoje, dia 26 de agosto, o Dia Internacional da Igualdade da 
Mulher, comemorado hoje, mas que deve ser comemorado todos os 
dias. Nós todos, deputados e deputadas, também temos lutado muito 
por essa igualdade, como já falou ainda há pouco, a colega Deputada 
Socorro Waquim, lutando contra a violência, lutando contra os 
maus-tratos e pedindo, cada vez mais, essa equidade, trazendo leis, 
trazendo coisas que beneficiam as mulheres. E muitas conquistas já 
foram feitas, graças a Deus! Agora podemos já dizer com segurança 
que muitas conquistas foram feitas, e vamos ter muito mais. Agora, 
nós não cansamos de dizer que a mulher pode ser o que ela quer, ela 
pode ser atriz, ela pode ser médica, ela pode ser deputada, ela pode 
ser vereadora, ela pode ser psicóloga, ela pode ser o que ela quiser. E 
onde ela chega ela faz muito bem-feito. Então é mais um dia que nós 
queremos registrar que, nesta Casa, e eu, como Procuradora da Mulher, 
como deputada, como médica, me orgulho de tudo isso nesta Casa. Nós 
temos lutado muito para destacar a importância do papel das mulheres, 
a importância desse momento maravilhoso que nós vivemos. E aí de 
modo especial, eu quero dar um abraço nas minhas colegas deputadas, 
em nome da Dra. Cleide Coutinho, que é a minha referência e dizer da 
minha alegria de estar voltando a participar, estar muito bem, graças 
a Deus, e comemorar muitas lutas e vitórias para as mulheres. Muito 
obrigada, Presidente!

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

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) - Bom dia, Presidente, bom dia senhores e senhoras Deputadas, 
bom dia, ouvintes! Mais uma vez, Presidente, eu venho a esta tribuna 
agora para falar desse projeto de lei que eu acabo de dar entrada nesta 
Casa. E queria pedir aqui o apoio de todos os companheiros, deputados 
e deputadas, para que a gente possa aprovar esse projeto, para que o 
Governo Flávio Dino possa sancionar esse projeto de lei. Por quê? O 
que eu vejo hoje é que os grandes empresários, as grandes redes de 
supermercados estão só preocupados com o lucro. Então, eles estão 
fazendo dos supermercados um depósito e aí colocando a vida das 
pessoas em risco. Já aconteceu um acidente aqui em São Luís, aqui 
no Vinhais, onde foi um acidente grave, onde faleceu uma jovem que 
estava trabalhando. E eu tenho andado nos supermercados e tenho 
olhado aquelas prateleiras com 7, 8 metros de altura, é um risco muito 
grande. Ah, mas é uma segurança, mas olha, aqueles... onde tem essas 
prateleiras andam aqueles carrinhos, ali... um carrinho daquele ali se 
topar em uma coluna daquela você pode ter certeza que vão cair todas 
em cima dele e de quem estiver lá, tanto trabalhando como quem estiver 
fazendo compras. Nós já olhamos isso em várias cidades do Brasil e 
do mundo, onde ocorreram esses acidentes. Então, o meu projeto de 
lei é para que essas prateleiras possam ter, no máximo, 4 metros de 
altura para ter uma certa estabilidade, uma certa segurança para os 
trabalhadores e para as pessoas que estão ali fazendo as suas compras. 
Então, eu acho que o supermercado, onde tem a vida varejista ou mesmo 
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que ser varejista e atacadista que eles possam também pensar um pouco 
mais nas pessoas. Se eles querem botar só uma atacadista, tudo bem, 
mas onde tem um varejo, onde as pessoas têm uma grande circulação, 
eu mesmo quando vou fazer supermercado, agora todos estão fazendo 
dessa maneira. Então, esses supermercados só estão pensando em 
crescer, em ter lucro e não estão pensando no povo. Então, eu quero 
aqui pedir o apoio de todos os deputados para que a gente possa aprovar 
esse projeto de lei para que os supermercados só coloquem prateleiras 
onde houver circulação de pessoas, onde houver varejo ou atacarejo, 
como eles chamam, que seja no máximo de 4m. Aí, sim, pode até 
acontecer um acidente, mas, com certeza, vai ser muito mais difícil ter 
um acidente grave como já teve aqui em São Luís e, em muitos lugares, 
não só do Brasil e do mundo. Eu acho que é hora de a gente pensar nos 
trabalhadores. É hora de pensar nas pessoas que ali passam todos os 
dias. E essa questão de depósito eles podem escolher um lugar no campo 
industrial ou fazer um depósito fora do supermercado. Supermercado só 
não pode ser, ao mesmo tempo, varejo e depósito. Então, eles só estão 
pensando no lucro. E é para isso que o projeto vem, para que, daqui 
para a frente, a gente possa ter umas prateleiras com menos riscos para 
a população. Era isso que eu queria pedir. Muito obrigado e um abraço!

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Ordem do Dia estão sendo transferidos 
em razão da ausência do autor. Requerimentos à deliberação do 
Plenário. Requerimento nº 320/21, de autoria do Deputado Marco 
Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica incluído, aliás, vai 
ser encaminhado à CCJ para receber parecer e retornar ao Plenário 
como prioridade. Requerimento nº 321/21, de autoria do Deputado 
Professor Marco Aurélio (lê). Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª gostaria 
de encaminhar o requerimento? V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Bom dia, Presidente! Bom dia a todos os 
colegas deputados e deputadas! Apenas para destacar a relevância, 
logicamente, ainda vamos votar os devidos projetos de resolução - 
mas dizer da importância, tanto do primeiro requerimento, quanto 
desse segundo, de quem são essas pessoas a quem peço essa urgência. 
É verdade que esse período todo da pandemia dificultou toda uma 
programação que a gente tinha de entrega de encomendas, de medalhas, 
de títulos de homenagens do Parlamento Estadual a personalidades que 
têm uma contribuição ao nosso Estado. Por isso esses dois projetos 
de resolução aos quais peço urgência são, exatamente, para fazer uma 
devida justiça a duas pessoas muito marcantes daqui de Imperatriz, que 
têm um trabalho relevante. Uma delas a professora Isaura. O Presidente 
Othelino esteve há poucos dias em Imperatriz, inclusive recebendo o 
Título de Cidadão Imperatrizense e conheceu a Professora Isaura, uma 
educadora de mão cheia, uma pessoa que a história dela é transformar as 
vidas das pessoas. E por isso, eu pedi essa urgência para que possamos 
homenageá-la, em breve. O outro, o Promotor Joaquim Júnior, ele 
que já foi titular da Promotoria do Idoso, em Imperatriz, que tem um 
trabalho reconhecidíssimo, hoje, é assessor direto do Procurador-Geral 
de Justiça em São Luís, e é uma pessoa que vemos nele esse mérito, essa 
história, esse reconhecimento a ser feito pelo Parlamento Estadual. Por 
isso, reitero o apoio dos colegas, não só aprovando o requerimento de 
urgência, mas também a CCJ e logo mais em plenário, para que a gente 
possa homenagear pessoas que têm um grande mérito e é justo que o 
façamos. Obrigado, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam 
como estão. Aprovado, vai à CCJ para receber parecer com prioridade. 

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Independente. Deputada Betel, Deputado Roberto, que 
estão aqui presentes, declinam. Bloco Parlamentar Democrático/ 

PL/Republicanos. Declina. Bloco Parlamentar Democrático/PP/
Solidariedade. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
inscrito o Deputado Luiz Henrique Lula, por cinco minutos, com 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (sem 
revisão do orador) – Senhores deputados, senhoras deputadas, presentes 
nesse plenário e na plenária virtual, muito bom dia a todos e todas, 
Senhor Presidente, ocupo espaço nessa tribuna, e agradeço a deferência 
do líder, em nome do Bloco, para tratar da vinda do ex-presidente Lula 
ao Estado do Maranhão. Faço isso no dia de hoje, porque como membro 
da direção nacional do PT, como membro da Executiva Nacional, 
acompanhei o ex-Presidente nas agendas do Maranhão e do Ceará. 
Estava inclusive, prevista a minha participação também no Estado do 
Piauí, mas em função de compromissos assumidos no Maranhão do 
mandato, não pude ir ao Piauí, mas acompanhei o ex-Presidente Lula no 
Estado do Ceará. E eu garanto a vocês que aos colegas parlamentares, 
que ouvi do próprio presidente, da própria presidente Gleisi Hoffmann, 
uma satisfação imensa com a passagem de Lula no Estado do Maranhão. 
Nós conseguimos fazer aqui tanto o Governador Flávio Dino, a quem o 
ex-Presidente dedicou um dia inteiro, para poder participar de agendas 
institucionais, como o Partido dos Trabalhadores, na sexta-feira, nós 
conseguimos fazer da agenda do ex-Presidente Lula, uma agenda da sua 
pauta nacional. Todos os temas nós abordamos aqui, na passagem do 
ex-presidente, desde o primeiro dia em que a classe política atendeu ao 
chamado do governador, e num jantar muito concorrido em que vários 
deputados dessa Casa, estiveram presentes, com o ex-Presidente Lula, 
com o Governador, com todos nós, no momento de confraternização, e 
para falar do cenário da conjuntura política nacional, das perspectivas 
que temos, considerando 22, dos momentos tensos em que vivemos 
permanentemente com a paciência nossa e a democracia sendo 
testadas pelo atual Presidente da República. E agora os canhões estão 
voltados para o STF. Eu dei numa entrevista recente. Costumo dizer 
que o Presidente Bolsonaro parece que, como ele não está preparado 
para governar, ele não governa. A prova é que, apesar de ter recebido 
uma herança bendita dos governos petistas, o descontrole é geral. 
O descontrole econômico está aí. A inflação voltando com a carga 
toda. O Brasil voltou para o mapa da fome. Enfim, é um descalabro 
o governo do Bolsonaro. Eu acho que ele, quando acorda de manhã, 
deve pensar assim: Qual é a lambança que eu vou fazer hoje? Porque é 
permanentemente todo dia. É impressionante, para alimentar a sua base, 
o que esse presidente faz. E o custo Bolsonaro para o Brasil é um custo 
muito alto, é um custo muito alto. Mas a democracia é assim: ela é o 
pior dos regimes, talvez, mas não inventaram um regime melhor do que 
a democracia. E a democracia trouxe o Bolsonaro. E ela vai aposentar 
o Bolsonaro no ano que vem. E a passagem do ex-Presidente Lula pelo 
Nordeste, por seis estados, é exatamente esse púrforo, essa ventania 
soprante de que o futuro que nos espera é bem melhor. E é um futuro 
melhor, porque o ex-presidente Lula, os governos do PT já disseram 
que são capazes de fazer quando assume o poder. E são capazes de 
fazer muita coisa. Foi do governo do ex-Presidente Lula que nós 
estabelecemos o Plano Emprego, os melhores resultados nas questões 
ambientais, a inflação controlada, pagamento do FMI, os maiores 
programas que este país já viu. O ex-presidente Lula está no patamar 
de grandes estadistas que passaram pelo país como Getúlio Vargas, 
como Juscelino Kubistchek. E, mais uma vez, não se furta de dar sua 
contribuição ao país. Mesmo aos 75 anos de idade, está animado, está 
disposto, está muito a fim de tirar o país desse buraco com a ajuda de 
todos nós, porque um homem só não dá conta dos desafios que esse país 
tem pela frente. E a passagem do ex-Presidente Lula no Maranhão foi 
muito completa. Ela se dá na educação. Ela levanta os programas de 
saúde. Para mim, particularmente, o momento mais gratificante foi lá no 
Parque do Itapiracó, em que o Governador, mais uma vez, faz história, 
mais uma vez, demonstra seu comprometimento, mais uma vez, mostra 
sua competência, mais uma vez, pauta o Maranhão no plano nacional 
de maneira diferenciada com o envio do projeto de lei do Estatuto do 
Indígena para a Assembleia, que aqui nós iremos, certamente, votar 
nos próximos dias, avaliar e passar pelas comissões e ir a plenário. Eu 
tenho certeza que esta Casa não faltará a essa iniciativa do Governo do 
Estado. Portanto a passagem do ex-presidente Lula fechou com chave 
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de ouro. Foi o dia do PT, o dia dos movimentos sociais, que foi na sexta-
feira da semana passada. E, nesse dia, nós pudemos nos reunir com 
o ex-presidente. Ele pode ouvir todas as organizações do Maranhão, 
do movimento social, ouvir o seu partido e, com certeza, saiu daqui 
e externou isso a mim pessoalmente, a Presidente Gleisi, ao Vice-
Presidente Márcio Macedo. Nós éramos três da Direção da Executiva 
Nacional que estávamos responsáveis pela passagem do ex-presidente 
Lula nos Estados do Piauí, do Maranhão e do Ceará, da Executiva 
Nacional, aqui também faço menção à companheira Criciele, que 
também é da Executiva Nacional. E eu acompanhei o ex-presidente até 
o Estado do Ceará, onde ele também viveu esses momentos, Presidente, 
esses momentos gratificantes em que ele visitou o Porto de Pecém, que é 
uma obra do seu governo e do governo Dilma lá também, já concluindo, 
Presidente, lá também nós vivemos grandes momentos, momentos de 
esperança, o Brasil olha para o desastre do governo Bolsonaro, mas 
olha para frente e vê que tem Lula. Lula veio aqui e Lula vai voltar a 
dirigir esse país. Muito obrigado, Presidente, e desculpe pelo excesso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Luiz Henrique Lula, é porque V.Exa. tinha pedido cinco 
minutos, mas no Tempo dos Partidos e dos Blocos, no caso do Blocão, 
são trinta e três, então V.Exa. poderia até ter pedido mais tempo, é 
bom sempre ficar atento a essa diferença, no Pequeno Expediente, são 
cinco minutos mesmo, já no Tempo dos Blocos tem essa liberalidade, 
de acordo com a decisão do Líder, mas muito bem só para que numa 
próxima vez V.Exa. for utilizar o Tempo do Partido pode pedir um 
tempo maior e aí V.Exa. tem mais liberdade para desenvolver o sempre 
brilhante raciocínio. Partido Verde, Deputado César Pires não está na 
Sessão. Deputado Adriano, PSDB, não se manifesta. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Não há oradores inscritos. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária da Terceira Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e cinco de agosto dois 
mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Deputada Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Deputado Neto Evangelista.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor 
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, 
Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Pro-
fessora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, 
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages 
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ana do 
Gás, Glalbert Cutrim e Pará Figueiredo. 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 
passou a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos De-
putados (as): Adelmo Soares, César Pires, Rildo Amaral, Rafael Leitoa, 
Andrea Martins Rezende, Doutor Yglésio, Fábio Braga e Wellington 
do Curso. Esgotado o tempo destinado a este turno dos trabalhos, de-
clarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em 
único turno, regime de urgência das Medidas Provisórias: nº 361/2021, 
encaminhada pela Mensagem Governamental nº 087/2021, que rees-
trutura o conselho estadual de acompanhamento e controle social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (CACS - FUNDEB) e nº 

362/2021, encaminhada pela Mensagem Governamental nº 089/2021, 
que altera a Lei nº 11.523, de 11 de agosto de 2021, e a Lei nº 11.433 
de 06 de abril de 2021, que autoriza a concessão, nos termos em que 
especifica, de auxílio-combustível aos taxistas, mototaxistas e motoris-
tas de aplicativos, de auxílio emergencial para o setor do turismo e para 
o setor de eventos, reduz a carga tributária para o segmento de bares, 
restaurantes e similares, institui o programa social vale-gás, bem como 
altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, a lei nº 8.044, de 
19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015. 
Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJC), estas Medidas Provisórias foram aprovadas e encami-
nhadas à promulgação. Em primeiro turno, regime de prioridade, foi 
aprovado e encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei n° 
385/2021, de autoria do Poder Executivo, que aprova a declaração de 
concordância do Poder Executivo com a absorção à malha rodoviária 
federal do trecho da Rodovia MA-006, compreendido entre os Muni-
cípios de Balsas e Alto Parnaíba, pertencente a esta unidade federa-
tiva, com extensão de 241,70 km, com parecer favorável da CCJC e 
da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações 
de Trabalho. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados 
e encaminhados à promulgação: Projeto de Resolução Legislativa nº 
017/2021, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, que con-
cede a Medalha Manuel Beckman ao jornalista e colunista Pergentino 
Holanda Silva e o Projeto de Resolução Legislativa nº 025/2021, de 
mesma autoria, que concede a Medalha Manuel Beckman à professora 
Doutora Filomena Regina Barbosa Gomes Galas, ambos com parecer 
favorável da CCJC. Na sequência, o Plenário aprovou: Requerimento 
nº 319/2021, de autoria da Deputada Betel Gomes, solicitando que seja 
enviada Mensagem de Congratulações ao Reverendo Reinaldo Mouacy 
Chaves Miranda, pela recondução ao cargo de Presidente da Aliança 
das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil – AICEB, ocorrida durante a 
30º Convenção Geral realizada nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2021 
e Requerimento nº 318/2021, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, 
que solicita a realização de uma sessão solene para entrega do título de 
cidadão maranhense ao advogado Gustavo Henrique Brito de Carvalho. 
Sujeitos à deliberação da Mesa, Requerimento nº 312/2021, de autoria 
do Deputado Adriano, solicitando a realizaçao de uma reunião a ser pro-
movida pela Comissão de Saúde com o objetivo de buscar uma solução 
conjunta para o problema do transporte aéreo de fármacos radioativos 
utilizados em exames oncológicos que se encontra prejudicado pela pa-
ralisação de atividades das empresas aéreas nas cidades-polo São Luís e 
Imperatriz; retirado a pedido do autor. Foram deferidos: Requerimento 
nº 316/2021, de autoria do Deputado Adriano, ao Secretário de Estado 
do Meio Ambiente, Senhor Diego Fernando, ao Diretor de Engenharia 
e Meio Ambiente da CAEMA, Senhor Carlos Rogério, ao Ministério 
Público Estadual, ao Ministério Público Federal e à Delegacia de Meio 
Ambiente – DEMA, solicitando esclarecimentos e providências sobre 
crimes ambientais cometidos ao longo do Rio Pimenta em São Luís; 
Requerimento nº 317/2021, de autoria da Deputada Andreia Martins 
Rezende, solicitando que depois de ouvida a Mesa seja realizada uma 
visita “in loco”, promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável à 7ª Expedição Ecológica e Social, em defesa 
das nascentes do Rio Balsas, seus afluentes e matas ciliares, que acon-
tecerá nos dias 23/09 a 26/09/2021. No primeiro horário do Grande 
Expediente, não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos ou Blo-
cos, os Deputados Vinícius Louro e Rildo Amaral falaram pelo Blo-
co Parlamentar Democrático e o Deputado Marcos Caldas pelo Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Não houve oradores inscritos no 
Expediente Final. 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, 25 de agosto de 2021.  

Deputado Othelino Neto 
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Neto Evangelistta
Segundo Secretário, em exercício
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 357/2021

Altera a Resolução Administrativa 
n.º 192/2021, para inclusão de membro 
na Comissão de Juristas para elaborar 
propostas de atualização e consolidadção 
do Código de Proteção do Meio Ambiente 
e da legislação ambiental do Estado do 
Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º - Incluir o advogado e professor universitário Antonio 
Carlos Coelho Junior na Comissão de Juristas instituída pela Resolução 
Administrativa nº 192/2021:

Art. 2º - ficam mantidos os demais termos da Resolução               
Administrativa nº 192/2021.

Art. 3º - Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data 
da sua publicação.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS - MA 29 DE MAIO 
DE 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDREIA REZENDE
Primeiro Secretário

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segundo Secretário

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 27.08.2021

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/2021-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Tomada de Preço, no dia 14 de setembro às 09:00h, a Contratação de 
empresa especializada para a execução dos serviços de engenharia para 
construção de quadra poliesportiva, criação de ambientes de recreação 
e ampliação da Creche-Escola Sementinha, localizada no complexo de 

edificações da Assembleia”. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no sítio www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo 
ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apre-
sentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.) 
ou por email cplalema@gmail.com, durante os dias úteis, das 08:00 às 
14:00. São Luís, 25 de agosto de 2021. Gabriel Manzano Dias Marques. 
Membro Relator

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 35/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., firmam entre si o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, decorrente do Pregão Ele-
trônico n.º 014/2021, formalizado nos autos do Processo Administrati-
vo nº 3236/2020 – ALEMA. OBJETO:   Contratação de empresa es-
pecializada no fornecimento de infraestrutura de telecomunicações em 
fibra ótica apagada, para utilização pelo Complexo de Comunicação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA. VALOR:  
R$ 82.100,00 (oitenta e dois mil e cem reais). DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa. 
Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 
031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Ação: 
4628 - Atuação legislativa; Subação: 000010 - Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Informática). Natureza de despesa: 33.90.40.13 
– Comunicação de Dados; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recur-
sos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de infraestrutura de telecomunicações 
em fibra ótica apagada, para utilização pelo Complexo de Comunicação 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA. Infor-
mações Complementares: Valor empenhado referente a 3 meses (out. 
a dez/2021). NOTA DE EMPENHO: Foi emitida pela ALEMA em 
05/08/2021, a Nota de Empenho n.º 2021NE001322 no valor de R$ 
20.595,01 (vinte mil, quinhentos e noventa e cinco reais e um centa-
vo). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. DATA 
DE ASSINATURA: 25/08/2021. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei 
n.º 10.520/02, Resolução Administrativa nº 955/2018 e Processo Ad-
ministrativo nº 3236/2020. ASSINATURAS: CONTRATANTE - As-
sembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves 
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA 
WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., CNPJ n.º 11.509.434/0001-
38 – CONTRATADA. São Luís (MA), 26 de agosto de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2021 15




