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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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PRESIDENTE
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Adelmo Soares
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputada Mical Damasceno
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zito Rolim
Deputado Fábio Braga
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Fábio Macêdo

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Neto Evangelista
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Dr. Yglésio                                      Deputado Adelmo Soares
Deputada Mical Damasceno                          Deputado Edson Araujo
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista    Deputada Betel Gomes
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputada Daniella Tema                                  Deputado Rafael Leitoa
Deputado Professor Marco Aurélio                  Deputado Ricardo Rios 
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista      Deputado Wendell Lages
Deputado Ariston

Titulares
Deputada Mical Damasceno
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zito Rolim
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputado Fábio Braga
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Ciro Neto
Deputada Betel Gomes
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REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 / 09 / 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 – 23.09.2021 – (QUINTA-FEIRA)

I - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 690/2021, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 326/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA O PROGRA-
MA DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM 
NAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. - RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTE-
RIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

2. PARECER Nº 691/2021, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 325/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CIRO NETO, QUE CRIA DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE 
QUALIDADE DE VIDA DA MULHER DURANTE O CLIMATÉRIO 
E PÓS-CLIMATÉRIO NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO. - RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR 
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

3. PARECER Nº 692/2021, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 328/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CIRO NETO, QUE “DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DO TES-
TE DO BRACINHO EM CONSULTAS PEDIÁTRICAS EM CRIAN-
ÇAS A PARTIR DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE, ATENDIDAS 
NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO” - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.  
TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA 
DO AUTOR.

II - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE  LEI Nº 015/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE VISA ALTERAR A LEI ORDI-
NÁRIA ESTADUAL Nº 11.091 DE 26 DE AGOSTO DE 2019, QUE 
DISPÕE SOBRE A ACESSIBILIDADE EM BANHEIROS QUÍMI-
COS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA ATEN-
DER ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM EVEN-
TOS REALIZADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO EMENDA  - RELATOR 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
131/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO, CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 

“MANUEL BECKMAN” AO DR. JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GO-
MES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO 
CÉSAR PIRES. 

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
166/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, 
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “TEREZI-
NHA RÊGO” AO SENHOR FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO 
RICARDO RIOS. 

IV – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

7. REQUERIMENTO Nº 350/2021, 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.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 23/09/2021 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 468/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PRE-
FERENCIAL ÀS PESSOAS COM FIBROMIALGIA NOS LOCAIS 
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 52, DE 
AUTORIA DO DEPUTADO LUÍZ HENRIQUE LULA DA SILVA, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOÃO 
DO VALE AO SENHOR JANDIR SILVA GONÇALVES.

MOÇÃO N° 070/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
ARISTON RIBEIRO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS À 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO 
- FIEMA, PELA PASSAGEM DOS CINQUENTA E TRÊS ANOS DE 
EXISTÊNCIA. 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
1.MOÇÃO N° 69/52021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DIA DO CONTADOR, QUE É COME-
MORADO NO DIA 22 DE SETEMBRO, AO PRESIDENTE SERGIO 
MURILO CRUZ DE OLIVEIRA, AO VICE-PRESIDENTE FELIPE 
ARNON MARQUES TAVARES, REPRESENTANTES DO CONSE-
LHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO E EX-
TENSIVO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE 
NO ESTADO DO MARANHÃO

2.PROJETO DE LEI Nº 457/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICUL-
TORAS RURAIS E PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS 
E AQUICULTORES - COARPAS, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE 
PINDARÉ MIRIM, ESTADO DO MARANHÃO.

3.PROJETO DE LEI Nº 458/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO MEL E 
DA MACAXEIRA NO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

4.PROJETO DE LEI Nº 459/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RU-
RAIS DO MUNICÍPIO DE BACABAL, COM SEDE NO MUNICÍ-
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PIO DE BACABAL, ESTADO DO MARANHÃO.

5.PROJETO DE LEI Nº 460/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE MENCIONA NA ÁREA DE 
PREVENÇÃO A VIOLÊNCIAS AUTO INFLIGIDAS, VOLTADAS 
PARA OS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

6.PROJETO DE LEI Nº 461/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O 
FORNECIMENTO GRATUITO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 
PARA CRIANÇAS, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

7.PROJETO DE LEI Nº 462/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA DO ESTADO DO MARANHÃO.

8.PROJETO DE LEI Nº 463/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O DI-
REITO AO PAGAMENTO DE MEIA TARIFA PELOS IDOSOS, NOS 
ESTACIONAMENTOS PAGOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

9.PROJETO DE LEI Nº 464/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ASSEGURA A PRIORI-
DADE DE MATRÍCULA PARA O ALUNO, CUJOS PAIS OU RES-
PONSÁVEIS SEJAM IDOSOS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA, CON-
FORME ESPECIFICA.

10.PROJETO DE LEI Nº 465/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIE-
DADE DE OS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, 
DO ESTADO DO MARANHÃO, DISPOREM DE VIGILANTES OU 
AGENTES FEMININOS DE SEGURANÇA PRIVADA QUANDO 
DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUE 
EXIJAM REVISTAS EM MULHERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

11.PROJETO DE LEI Nº 466/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE GARANTE O DIREITO DE IR, VIR 
E PERMANECER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE COMPRO-
VANTE DE VACINAÇÃO, EM ESPECIAL EM ESTABELECIMEN-
TOS DE ACESSO AO PÚBLICO.

12.PROJETO DE LEI Nº 467/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO LUIS HENRIQUE LULA, QUE INSTITUI O DIA ES-
TADUAL DA LITERATURA MARANHENSE NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
1.MOÇÃO Nº 068/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

PROF. MARCO AURÉLIO, SOLICITANDO O ENVIO DE MO-
ÇÃO DE APLAUSOS AOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICI-
PARAM DE OPERAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DOS 
MEMBROS DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA.

2.PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 050/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A MARCOS GRANDE. 

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 051/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, QUE CONCEDE A 
MEDALHA MANUEL BECKMAN AO SENHOR CARLOS LULA.

ORDINÁRIA – 4ª SESSÃO
1.PROJETO DE LEI Nº 448/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE PÚ-
BLICA ESTADUAL DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

2.PROJETO DE LEI Nº 449/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O 

LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATESTA DEFICIÊNCIAS IRRE-
VERSÍVEIS NO ESTADO DO MARANHÃO. 

3.PROJETO DE LEI Nº 450/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
INSTITUIÇÃO DA DISCIPLINA DE INFORMÁTICA, NA ÁREA 
DE PROGRAMADOR, NA GRADE CURRICULAR DAS ESCOLAS 
PRIVADAS E PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

4.PROJETO DE LEI Nº 451/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
PRIORIDADE DE IMUNIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
DO SISTEMA PÚBLICO E PRIVADO NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5.PROJETO DE LEI Nº 452/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O “DIA DO 
CLIENTE” NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

6.PROJETO DE LEI Nº 453/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DO MUSICOTERAPEUTA NO CALENDÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

7.PROJETO DE LEI Nº 454/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A UNIÃO DOS MORADORES DA COHEB SACAVÉM, 
COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

8.PROJETO DE LEI Nº 455/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MÃES E FILHOS ESPECIAIS COM 
DEFICIÊNCIA - AME. 

9.PROJETO DE LEI Nº 456/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVA VIDA.

10.MOÇÃO Nº 065/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO,  DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DIA DO AGRÔNOMO, QUE 
É COMEMORADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, AOS 
PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA ESTUDANTES, E EM 
ESPECIAL A DIRETORA PROFA. DRA. MARIA CRISTINA DA 
SILVA MENDONÇA, DO CURSO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS NA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO.

11.MOÇÃO Nº 066/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CARLINHOS FLORÊNCIO, QUE ENVIA MOÇÃO DE PESAR 
À FAMÍLIA DO SR. RAIMUNDO FARIAS DE ALBUQUERQUE, 
FALECIDO EM 11/09/2021. 

12.MOÇÃO Nº 067/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
LUIS HENRIQUE LULA, QUE ENVIA DE MOÇÃO DE PESAR, 
PELO FALECIMENTO DO ADVOGADO, RADIALISTA, JORNA-
LISTA E POLÍTICO MARANHENSE DR. CARLOS MAGNO DU-
QUE BACELAR.

Diretoria Geral de Mesa, 23 de setembro de 2021.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Andreia 

Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

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

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Dou-
tora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edival-
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do Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, 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, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zito Ro-
lim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins 
Rezende, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Glalbert Cutrim, Rildo 
Amaral, Wendell Lages. 

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, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura do 
Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO MARCOS CALDAS (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 o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do 
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 468 / 2021

Dispõe sobre o atendimento prefe-
rencial às pessoas com fibromialgia nos 
locais que especifica e dá outras providên-
cias.

Art. 1° Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas 
concessionárias de serviços públicos e estabelecimentos privados loca-
lizados no Estado do Maranhão, obrigados a dispensar, durante todo o 
horário de expediente, atendimento preferencial às pessoas com fibro-
mialgia. 

Parágrafo único. Entende-se por estabelecimentos privados: 
I - supermercados; 
II - bancos; 
III - farmácias; 
IV - bares; 
V - restaurantes; 
VI - lojas em geral; 
VII - similares. 
Art. 2° As empresas comerciais que recebem pagamentos de con-

tas deverão incluir as pessoas com fibromialgia nas filas de atendimento 
preferencial já destinadas as pessoas portadoras de deficiência, os ido-
sos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as 
lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Art. 3º Os portadores de fibromialgia poderão estacionar seus ve-
ículos em vagas especiais dentro dos estacionamentos nos locais de que 
trata esta Lei.

Parágrafo único. Entende-se por vaga especial aquela destinada 
às pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou su-
perior a 60 (sessenta) anos e gestantes.

Art. 4° A identificação dos beneficiários se dará mediante a apre-
sentação de carteira que comprove a condição do portador da enfermi-
dade ou através de laudo emitido por profissional médico habilitado que 
comprove a condição

Art. 5° Os estabelecimentos que descumprirem o disposto na pre-
sente Lei sofrerão as seguintes penalidades: 

I - advertência; 
II - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de reinci-

dência; 
III - suspensão do Alvará de Licenciamento do estabelecimento, 

na terceira constatação, até o cumprimento desta Lei. 
Art. 6º O Executivo Estadual regulamentará, no que couber, a 

presente lei. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gando-se as disposições em contrário

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de setembro de 2021. - ADRIANO - 
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei dispõe sobre atendimento às pessoas 
com fibromialgia em estabelecimentos públicos e privados, nas vagas 
de estacionamento e filas preferenciais. A iniciativa ao Projeto de Lei 
visa a atender a demanda de parte da população que é acometida pela 
fibromialgia, doença crônica que causa imensas dores e transtornos aos 
seus pacientes. Por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comu-
nidade médica ainda não conseguiu concluir quais são as causas, entre-
tanto, já está pacificado que os portadores da citada enfermidade, em 
sua maioria mulheres, na faixa etária entre 30 a 55 anos, possuem maior 
sensibilidade a dor do que as pessoas que não são acometidas por ela, 
em virtude de o cérebro dos doentes interpretar os estímulos à dor de 
forma exagerada, ativando o sistema nervoso por inteiro. A fibromialgia 
é, portanto, uma condição clínica que demanda controle dos sintomas, 
sob pena de os fatores físicos serem agravados, exigindo a necessidade 
de uma combinação de tratamentos medicamentosos e não medicamen-
tosos, em virtude de a ação dos medicamentos não ser suficiente. A 
fibromialgia é uma síndrome caracterizada por uma dor crônica, que 
migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos ten-
dões e nas articulações. É uma patologia relacionada com o funciona-
mento do sistema nervoso, que se estima ocorrer em 8% da população, 
com maior incidência em mulheres. São transtornos que comumente 
acompanham pacientes fibromiálgicos: distúrbios do sono, disfunção 
cognitiva, síndrome da fadiga crônica, síndrome do cólon irritável, cis-
tite intersticial, disfunção da articulação temporomandibular e cefaleia.

Dessa forma, pelas razões expostas, faz-se necessário dispensar 
atendimento prioritário aos portadores dessa enfermidade, a fim de mi-
nimizar o seu sofrimento. Por essas razões, ante o exposto e tendo em 
vista a imensa relevância desta medida peço o sufrágio dos Alumies 
Pares para a aceitação, apreciação e aprovação deste projeto de lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de setembro de 2021. - ADRIANO - 
Deputado Estadual – PV

MOÇÃO Nº 070 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão 
– FIEMA pela passagem dos cinquenta e três anos de existência dessa 
importante entidade representativa da indústria maranhense.

A Assembleia Legislativa do   Estado do Maranhão vem a público 
externar votos de congratulação e de reconhecimento à Federação das 
Indústrias do Estado do Maranhão – FIEMA, na pessoa do seu presi-
dente Edilson Baldez das Neves, demais diretores e colaboradores pela 
passagem dos seus 53 anos de ativa contribuição ao fortalecimento da 
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indústria do Maranhão. A Federação foi criada pela Carta Sindical do 
Ministério dos Negócios do Trabalho e Previdência, em 27 de setem-
bro de 1968. São integrantes do Sistema Fiema, o Serviço Social da 
Indústria (SESI-MA); o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI-MA) o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-MA) e a Fiema.

 Ao longo da sua existência o SENAI/MA realizou, mais de 
770.000 matrículas no Maranhão nos seus centros de Educação Pro-
fissional e Tecnológico, instalados em São Luís, Açailândia, Bacabal, 
Balsas, Caxias e Imperatriz e nas suas unidades móveis, leva educação 
profissional aos trabalhadores da indústria. 

O SESI/MA, no mesmo período, realizou mais de 500 mil ma-
trículas e prestou atendimento a mais de 3 milhões de empresas, tra-
balhadores e as suas famílias. Em recente ação social aplicou mais de 
100 mil vacinas com cobertura em vários municípios do estado. O IEL/
MA, entre capacitação, palestras, cursos empresariais, treinamentos e 
estágios participou com quase 134 mil atendimentos.

A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão-FIEMA, ao 
longo da sua trajetória tem assumido posturas cada vez mais proativas 
em favor do desenvolvimento industrial do nosso estado. A indústria do 
Maranhão participa hoje com 18,5% do PIB maranhense e recolheu ao 
tesouro estadual mais de R$ 1,2 bilhão em ICMS, em 2019.

Pelo contínuo trabalho realizado a favor do desenvolvimento 
do Maranhão é que requeiro à Mesa Diretora desta Casa Legislativa 
a aprovação desta proposição a essa ilustre entidade representativa da 
classe industrial.

Este ato, Senhor Presidente, é o reconhecimento da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão à Fiema, por meio das suas insti-
tuições, dos sindicatos associados e dos seus colaboradores, instituição 
que promove o crescimento da indústria, valoriza os seus trabalhadores 
e suas famílias, presta considerável serviço à sociedade local, gera em-
prego e renda, progresso e desenvolvimento ao Maranhão

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 21 de setembro de 2021. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 349/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa 
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja efetuada a retirada 
do Projeto de Resolução 43/2020, que “Dispõe sobre a concessão do 
Título de Cidadão Maranhense ao Sr. Jailson Fausto”.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckham, 
em São Luís 14 de setembro de 2021. - VINICIUS LOURO - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO Nº 350 /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 

INDICAÇÃO Nº 5470/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 

ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Gover-
nador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Esta-
dual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando com a maior 
brevidade possível, o melhoramento do trecho de 05 km no  Povoado 
Canudos,  no Município de Timon – Ma..

O melhoramento da Estrada Vicinal é de suma importância para 
aquela municipalidade, beneficiando os Povoados Carnaubinha, Povo-
ado São Lourenço, Povoado Buritizinho, Povoado Barraca, Povoado 
Castanhão, levando condições de trafegabilidade e garantindo o direi-
to de ir vir para cidadãos do Município.

Diante do exposto à que a presente indicação se destina, solicito 
se possível, que seja incluída no PROGRAMA MARANHÃO FOR-
TE. 

Ao mesmo tempo, desejo votos de estima ao Governador Flávio 
Dino e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, 
pelo comprometimento com toda população Maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 21 de setembro de 2021. - Profª Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5471 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encaminha-
do ofício ao Prefeito de São Luís, Eduardo Braide e ao  Presidente da 
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), o 
Sr. Daniel Melo Soares Pinho de Carvalho, para que tome as medidas 
legais e administrativas necessárias, com vistas a retomada do serviço 
essencial de transporte público nas seguintes localidades: Residencial 
São Jerônimo, Tajaçuaba, Guarapiranga e Santa Maria.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de aten-
ção ao serviço essencial de transporte e garantia do direito de ir e vir 
dos mais de 67.000 (sessenta e sete mil) cidadãos daquelas localidades 
que são atendidos de forma precária pelo transporte público, situação 
agravada com o aumento das chuvas e a crescente criminalidade na 
região. São inúmeros coletivos sem condições mínimas de circulação, 
que muitas vezes não conseguem terminar suas rotas diárias devido à 
problemas mecânicos. Devido a isto, existe a necessidade iminente de 
novos ônibus, mais novos e confortáveis para atendimento daquela po-
pulação.

  
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, 21 de setembro de 2021. – ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 5472 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de 
Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA, solicitando-lhes 
que adotem providências, COM OBJETIVO DE RESTABELECER 
O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “REVOLADE” AOS 
PACIENTES COM PORTADORES DE TROMBOCITOPENIA E 
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A ANEMIA APLÁSTICA GRAVE. 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibi-
lidade de restabelecer o fornecimento do medicamento REVOLADE 
que é de suma importância para o tratamento de pacientes com trombo-
citopenia e a anemia aplástica grave.

Convém ressaltar que o artigo 196 da Constituição Federal de 
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5473 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica da rua das aroeiras, bairro Ara-
çagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5474 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica da rua das hortências, bairro 
Araçagy,  São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 

pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5475 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica da rua das oliveiras, bairro 
Araçagy,  São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5476 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica da rua das paparaubas, bairro 
Araçagy,  São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
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nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5477 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica da rua  dos cedros, bairro Ara-
çagy,  São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5478 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica da rua dos pinhos, bairro Ara-
çagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-

meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5479 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica da rua maçaranduba, bairro 
Araçagy,  São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5480 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
rua das aroeiras, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
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mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5481 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
rua das hortênsias, bairro aracagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5482 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
rua das hortênsias, bairro aracagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5483 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
rua das paparaubas, bairro aracagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5484 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
rua dos cedros, bairro aracagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - 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 5485 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
rua dos pinhos, bairro aracagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5486 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
rua maçaranduba, bairro aracagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5487 / 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 e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, solicitando a análise da viabilidade de instalação de sinali-
zação horizontal e vertical na Avenida 01, próximo a Feira da Cidade 
Olímpica, bairro Cidade Olímpica, com a finalidade de evitar acidentes 
no local, pois, segundo relato dos moradores, há incidência de acidentes 
com animais e pedestres. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5488 / 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 à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de Recapeamento As-
fáltico na  Rua Vinte e Oito, Mercês - Cidade Verde 2, Paço do Lumiar, 
CEP 65130-000. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5489 / 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 à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura na 
Avenida do Trabalhador, Quadra 07, Conjunto Roseana Sarney, Paço do 
Lumiar, CEP 65130-000, de modo a beneficiar as famílias que residem 
no local. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5490 / 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 à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
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o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura 
na Avenida 02, Rua da Jacama, bairro Pirâmide, Paço do Lumiar/MA, 
CEP 65130-000, de modo a beneficiar as famílias que residem no local. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5491 / 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 Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jefferson 
Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a 
intensificação do policiamento na Vila Vitória, bairro Santa Clara, Zona 
Rural, São Luís/MA, pois, segundo relato dos moradores, os casos de 
criminalidade aumentaram no local, causando significativa insegurança 
para a comunidade. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5492 / 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 
expediente ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o 
Sr. Claúdio Ribeiro e ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, solicitando serviços de sinalização de trânsito na Avenida Je-
rônimo de Albuquerque, em frente aos Condomínios do Ipem Angelim, 
pois, segundo relato dos moradores, a ausência de sinalização adequada 
tem causado diversos transtornos no trânsito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5493 / 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 seja encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, 
a Sra. Maria Paula Azevedo Desterro e à Secretária Municipal de 
Educação, a Sra. Arsenia Pereira de Sousa Medeiros Formiga, soli-
citando análise da viabilidade orçamentária e financeira de construção 
de uma escola em um terreno desocupado, localizado no Residencial 
Orquídeas I, Paço do Lumiar/MA, pois, segundo relato dos moradores, 
as crianças da comunidade precisam se deslocar para locais distantes, a 
fim de garantir o acesso à educação. 

Dessa forma, levando em consideração a importância social da 
escola, propomos o atendimento desta solicitação

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5494 / 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/MA, o Sr. Eduardo Braide Salim, ao 
Secretário Municipal de Desporto e Lazer, o Sr. Ricardo Luiz Serra 
Diniz, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer, o Sr. Rogério 
Rodrigues Lima e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, so-
licitando a reforma e estruturação da Praça do Canhão, localizada na 
Avenida Moçambique, n° 12, Anjo da Guarda, CEP: 65075-790, nesta 
cidade.

Importante se faz destacar que, os serviços de reforma e manu-
tenção da quadra é de suma importância para a integração da comuni-
dade. Ademais, o lazer figura como um direito social, previsto na Cons-
tituição Federal. Desta forma, levando em consideração a importância 
social e a necessidade do serviço solicitado, conforme imagens abaixo, 
propomos o atendimento a esta solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5495 / 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/MA, o Sr. Eduardo Braide Salim, ao 
Secretário Municipal de Desporto e Lazer, o Sr. Ricardo Luiz Serra 
Diniz, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer, o Sr. Rogério 
Rodrigues Lima e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, soli-
citando a reforma e estruturação da quadra de futebol de areia, localiza-
da na Avenida Contorno, n° 37, bairro Jordoa, nesta cidade.

Importante se faz destacar que, os serviços de reforma e manu-
tenção desse espaço esportivo é de suma importância para a integração 
da comunidade, bem como proporciona qualidade de vida e desenvol-
vimento de habilidades sociais.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5496 / 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-
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diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfál-
tica no bairro Quinta, São José de Ribamar, CEP 65110-000, de modo a 
beneficiar as famílias que residem no local.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5497 / 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 à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
e manutenção asfáltica na Alameda 1A, Quadra 05, Paranã III, CEP: 
65130-000, Paço do Lumiar/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– O segundo transferido de ontem também não está ainda presente 
no Plenário e nem participando de forma virtual. Deputado Antônio 
Pereira tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, caros colegas Deputados e Deputadas 
presentes, em Sessão nesta manhã, Senhores Secretários presentes 
à Mesa, peço desculpas porque hoje não estou muito bem de saúde, 
mas como viajo amanhã, precisava usar esse Pequeno Expediente para 
parabenizar a cidade de Axixá, que, amanhã, completa 104 anos, de 
emancipação político-administrativa. Axixá é uma cidade ali instalada 
à beira do Munim, à sua margem esquerda, que foi em 1917, sofreu 
a sua primeira emancipação político-administrativa, transformando- 
se em cidade, era antes de Icatu, pertencia ao município de Icatu. E 
depois voltou a ser integrada ao município de Icatu. E anos após 
voltou a ter a sua independência político-administrativa. É uma cidade 
valorosa, uma cidade que representa bem o Munim, é conhecida como 
a Princesa do Munim. E o seu nome advém de uma árvore grande, de 
frutos avermelhados, que ali encontra à beira exatamente do Munim. E 
tem hoje como prefeita, a prefeita Sônia, e a Câmara de Vereadores me 
pediu, por meio da Vereadora Carine, que estivéssemos aqui, hoje, para 

parabenizar aquela cidade que tem recebido benefícios do Governo do 
Estado, do Governador Flávio Dino, benefício do senhor Secretário do 
Estado da Saúde, Doutor Lula, que está fazendo uma grande reforma no 
hospital daquela cidade. Enfim, Axixá completa anos e seu povo ganha 
os presentes, que é exatamente esse fortalecimento da infraestrutura 
da cidade, inclusive com esta reforma do hospital para cumprir a sua 
função social e dar assistência à saúde daquela sociedade. Portanto, eu 
quero aqui deixar os nossos parabéns aos 104 anos de Axixá, para a 
cidade e para todo seu povo. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, não há mais inscritos no 
Pequeno Expediente. Vou aguardar aqui três minutos para ver se algum 
deputado se inscreve. Caso ninguém se inscreva e complete o quórum, 
daremos prosseguimento à Sessão. A sessão fica suspensa. Reaberta a 
Sessão. Com a palavra, o Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos! Bom dia a todas! Já restabelecido da voz, vou 
fazer uma fala no sentido de que, na segunda-feira, nós fomos fazer uma 
visita à MA- 203. A MA-203 tem sido, nos últimos dias, nas últimas 
semanas, objeto de grande preocupação pela população de São Luís e, 
claro, do nosso mandato e acredito que de todos os colegas parlamentares 
também desta Casa. Na segunda-feira, fui acompanhado do presidente 
da MOB, Daniel Carvalho. Fizemos uma inspeção in loco, constatados 
ainda vários problemas decorrentes da necessidade de alguns ajustes nas 
obras, claro, a colocação de semáforos, reforço de sinalização, eventual 
reposicionamento de alguns canteiros. Tivemos a notícia também de 
que a chegada, nos próximos dias, próximas semanas, na verdade, 
ainda no mês de outubro, da colocação das paradas, que vai fazer as 
paradas nos canteiros centrais, que vai fazer com que os ônibus, de fato, 
ocupem a faixa da esquerda e a partir daí haja uma maior segurança 
com menor cruzamento de via. A gente necessita, obviamente, de que 
os motoristas, também, e os motociclistas, eles participem de maneira 
colaborativa no processo de dirigir com mais segurança, dentro daquela 
via, porque situações relacionadas à imprudência no trânsito também 
são verificadas. E aí a gente não pode, obviamente, dizer que tudo é 
culpa da via, claro que é uma obra que precisa de muitos ajustes. Um 
projeto que tem um claro problema estrutural, desde o início, e que por 
ter sido executado da mesma forma que foi projetado, até porque é uma 
obrigação de financiamento isso, termina que hoje a gente tem uma 
obra com muitos problemas. Fato é que pela manhã já tivemos um novo 
acidente grave, colisão de dois carros, que houve uma interrupção do 
trânsito, um congestionamento elevado que se soma também a outros 
problemas de trânsito da capital. Houve uma piora significativa no 
trânsito de São Luís com essa reabertura desse processo de aulas, a 
reabertura econômica, após esse momento mais agudo da pandemia. 
Então, é um momento que a gente tem que fazer a reflexão sobre a 
necessária parceria entre a SMTT e MOB, nesse momento, tendo em 
vista que uma região metropolitana, o trânsito funciona de uma maneira 
sistêmica, integrada, não dá para fazer medidas apenas ali na região 
da MA e não fazer uma correção também dentro da cidade de São 
Luís. Da mesma forma que não adianta eu ter um planejamento de 
trânsito para São Luís e esquecer da interligação com os municípios 
de Paço do Lumiar, Ribamar e Raposa, que, claro, estão dentro da 
Região Metropolitana. Então há necessidade dessa retomada desse 
diálogo independente de convergências ou divergências ente o governo 
estadual e prefeitura, principalmente a Prefeitura de São Luís, que é a 
principal cidade dentro da Ilha, por conta do seu tamanho. Então, esse 
diálogo precisa ser retomado. O trânsito hoje piorou, o trânsito se soma 
ao problema do combustível que antes a gente tinha uma quantidade 
grande de UBER circulando, aí o que aconteceu? O UBER em excesso 
terminou fazendo com que se acelerasse o desmonte do nosso sistema 
de transporte por ônibus coletivo, sistema de transporte coletivo. E 
aí hoje a gente tem o aumento da gasolina, precarização da atividade 
de UBER com a maioria das retiradas, pessoas que faziam UBER, 
os profissionais, os motoristas de aplicativo, eles estão se retirando 
da atividade, porque financeiramente não compensa. E aí voltou a ter 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2021 13
uma pressão sobre o sistema de transporte coletivo que, em vez de se 
preparar para dar conta disso, ele está reduzindo. No final do governo 
do Edivaldo, a gente tinha pelo menos ali na época de Canindé ainda 
era Secretário, 835 ônibus na cidade, mais uma frota reserva de cerca 
de 60 ônibus. Hoje, nós temos 702 ônibus em circulação, ou seja, nós 
perdemos aí quase 13% do percentual de ônibus na cidade de São Luís. 
E aí isso, claro, impacta a vida do cidadão, da cidadã que já começa 
se preparar também para o aumento de passagem. Os rumores têm 
sido cada vez mais claros. Há uma reivindicação do SET para elevar a 
passagem para R$ 4,50, estão tentando reduzir esse valor, mas ao que 
parece vem aumento de passagem com piora do sistema de transporte. 
Claro a conta sempre recaindo para o usuário final, que trabalha todos 
dias em condições adversas, inclusive, se submetendo a problemas como 
a superlotação num momento de pandemia. Então isso é muito grave. E, 
por falar em pandemia, não deixaria de comentar a decisão acertada da 
Vara de Interesses Difusos e Coletivos no sentido de obrigar a Prefeitura 
de São Luís a promover a vacinação das pessoas com a segunda dose, 
independente de onde tenha sido a vacinação. Neste momento já há 
uma redução da procura por vacinas nos postos de saúde, nos pontos de 
vacinação também da cidade. Claro que isso tem impactado no avanço 
da vacinação, o percentual de pessoas vacinadas com duas doses. E não 
há motivos para segurar. Claro que isso também não foi um problema 
exclusivo da Prefeitura de São Luís. Essa descoordenação junto da ação 
da Secretaria de Saúde do Estado com a Prefeitura gerou um problema 
inicial, mas, claro, a gente não pode ficar, nesse momento, olhando para 
trás, para quem fez o problema. A gente tem que, nesse momento, juntar 
esforços, somar esforços no sentido de que a população tenha mais 
opções para vacinar, porque, cada vez mais, a gente tem receio de que 
uma nova onda de covid-19 reapareça. Reapareceu no Reino Unido, 
nos Estados Unidos da mesma forma. Em Israel, a variante Delta voltou 
mais forte. No Rio de Janeiro, hoje, 95% dos casos são de variante 
Delta. Claro que, felizmente, não está havendo a mesma mortalidade 
da primeira e segunda ondas no Brasil. O que é uma notícia muito boa, 
alvissareira, diga-se de passagem. Mas a gente não pode baixar a guarda. 
A gente não pode achar que a batalha, a guerra foi vencida. Ainda há 
outras batalhas. Eu acredito que, pelo menos, por uns dois anos, a gente 
ainda vai ter que conviver com o fantasma dessa doença, reduzindo a 
nossa mobilidade, a nossa interação social, a nossa própria convivência 
harmônica em sociedade. E por isso a gente precisa de muita técnica, 
muito cientificismo nesse momento e atenção coordenada de todos os 
entes do poder público. Eram essas palavras para hoje, muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, serventuários, imprensa, 
internautas, sociedade civil que acompanha aqui os movimentos da 
nossa Casa, meus cumprimentos a todos. O Deputado Yglésio fez 
referência e me antecedeu aqui com relação à MA-203 que, ontem, 
nós tivemos uma reunião com várias instituições, o Presidente da 
Associação dos Usuários de Transporte no Maranhão, o Comandante 
de Trânsito, Coronel Ivanildo e outras autoridades, a MOB, com o 
Secretário Adjunto da Casa Civil. E falamos, a discussão foi sobre a 
educação do trânsito. Enfim, isso que nos envolve no dia a dia. Mas, 
Deputado Yglésio, V.Exa. fez referência aqui a vários acidentes, 
inclusive hoje V.Exa. fez referência aqui que houve dois acidentes. E 
agora neste momento aqui que antecede aqui à minha fala já houve 
mais um acidente ali no trânsito onde eles fazem aquelas telas de 
desvio, Deputado Yglésio, viu, Deputado, preste atenção! Teve mais 
um acidente agora depois que V.Exa. fez o registro aqui, teve mais 
um acidente na MA-203. Então, as autoridades competentes que são 
responsáveis pelo trânsito da nossa capital, secretário do município, 
secretário do estado, mais precisamente a Diretoria-Geral do Detran, já 
que é uma MA, tem que ter muita atenção porque está tendo acidente 
constante, Paulo Neto, constante, até comigo mesmo, eu já levei uma 
tela lá na frente, já de noite, entendeste? Já levei uma tela pela frente 
lá, mas eu não posso fazer registro para defender a mim mesmo, tem 
que fazer um registro para defender a nossa população. Bom! Esse é um 

assunto. Mas eu quero aqui fazer o registro aqui na Casa que ontem, 
Presidente Othelino, foi o aniversário da nossa ex-colega Deputada 
Estadual, Maura Jorge, vários mandatos, foi prefeita em vários 
mandatos, parece que está no quarto mandato de prefeita. E fiz lá, foi um 
momento apoteótico com a população toda festejando o seu aniversário, 
que eu faço aqui nesse momento, em nome da Casa, uma vez que ela 
foi Deputada, em vários mandatos, para felicitar-nos com o povo de 
Lago da Pedra e mais precisamente com a nossa querida prefeita Maura 
Jorge. Participamos lá de mais de 10 inaugurações. Uma prefeita ou 
um prefeito que vai já para uma 4ª reeleição, Deputado Paulo Neto, e 
fica com essa energia toda, nos anima, nos reforça, nos refloresce que a 
política faz você ficar também desgastado, nesse caso lá, ela está cada 
dia mais renovada, cada dia mais como se fosse o primeiro mandato dela, 
Deputado Arnaldo. Então foi um momento apoteótico, que nós vivemos 
com o povo de Lago da Pedra, ontem. E eu quero aqui nesse momento 
adicionar-me a esse momento de alegria com aquele povo da passagem 
do aniversário da nossa querida Maura Jorge, no dia de ontem. É digno 
de registro porque você vê no início de mandato a quantidade de obras e 
de restauração do município. E eu fiquei impressionado, nosso querido 
Diretor Bráulio, com o portal da cidade, o portal de entrada, foi um 
negócio muito bonito, aquilo não é um portal, aquilo é um monumento, 
porque em cima foi feito uma área de lazer, Deputado. Uma área que 
o povo pode desfrutar ali, desenvolver até atividades desportistas, foi 
um negócio digno de Lago da Pedra. E eu fiquei pensando, como nós 
vamos fazer nos nossos municípios também que nós fazemos política, 
porque, realmente, ficou uma referência ali da cidade de Lago da Pedra. 
E é uma cidade que vem crescendo muito nesses últimos tempos, não 
vou falar aqui da administração anterior, porque ela mesma foi avalista, 
mas não deu certo, se obrigou a voltar, a ser novamente candidata, a 
sua referência, o seu crédito com a população, Deus assim fez com que 
ela tivesse êxito e voltasse a administrar a sua terra natal. Tivemos aí o 
contato com Dona Raimundinha, a matriarca da família Jorge. Eu até... 
Em um momento lá descontraído, o povo estava elogiando a Deputada 
e Prefeita, porque é justificável o sucesso dela pela família que ela tem, 
pela escola que ela vive, que é da dona Raimundinha, foi Prefeita quatro 
mandatos. Eu até disse, nosso Diretor Bráulio, que é da família e vai 
levar meu recado, que quando estiverem abertas as inscrições para essa 
escola, eu quero ser o primeiro aluno a me inscrever para ver se eu 
apuro meus conhecimentos, Deputado Arnaldo, quando eu chegar no 
seu porte, com esses cabelos grisalhos. Cabelos grisalhos são sinal de 
sabedoria, sinal de vivência, sinal de apuração e inteligência. Uma hora 
eu vou chegar também lá no seu quilate, na sua extirpe, se Deus quiser.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– É porque V. Ex.ª já ultrapassou mais de um minuto, mas peço que 
liberem o microfone para o Deputado Hélio para que ele conclua o seu 
pronunciamento. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu sabia que sua 
benevolência não iria me deixar aqui com meu raciocínio no ar. Eu 
lhe agradeço. Já antecipo meus agradecimentos. Mas eu quero aqui, 
finalizando, desejar ao povo de Lago da Pedra que Deus ilumine a 
todos, purifique seus espíritos, fortaleça as suas esperanças e as nossas 
esperanças, fortificando cada vez mais a nossa fé. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente! Bom dia, companheiros da 
Mesa! Deputada Helena, que nos brinda, hoje, com a sua presença na 
Mesa, presença feminina. Eu quero celebrar, inclusive, no dia de hoje, 
as mulheres do Parlamento diante do que nós assistimos, do show de 
horrores que nós assistimos, ontem, de mais um ministro bolsonarista. 
É muita vergonha alheia, seja no Brasil, na CPI da Covid, com o senhor 
Wagner Rosário, seja na ONU. Hoje, a delegação brasileira sequer 
poder entrar, Presidente, nas dependências da ONU, em função da 
contaminação do Ministro Queiroga pela covid. Mas eu não vim aqui 
falar do Bolsonaro. Eu vi aqui falar de coisa boa. Pedi para me inscrever 
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para falar sobre a 1ª Semana Cultural Samuel Barreto. Samuel foi um 
grande produtor, um grande poeta, um grande ativista cultural, um 
sujeito, um professor, um cidadão que deixou marcas no curto espaço 
de tempo que esteve entre nós. Porque perdemos Samuel ano passado, 
de maneira muito precoce, para essa doença terrível, que é o câncer. 
Mas no tempo de vida, nos seus 50 anos de vida em que esteve entre 
nós, o Samuel deixou sua marca e, principalmente, a sua sensibilidade. 
Deixou conosco muita saudade, mas o Samuel era um ser de luz, 
um ser alegre. E é com muita felicidade que também destaco aqui a 
sensibilidade do Governador Flávio Dino, do Secretário Anderson 
Lindoso, da Cultura, que a partir da Lei de Incentivo em um projeto 
concebido por Valéria Leite, esposa de Samuel, por Ester Barreto, irmã 
de Samuel, pelo poeta Joãozinho Ribeiro e pela Companhia de Teatro 
Beto Bittencourt, nós estamos realizando, por uma indicação desse 
parlamentar, a Primeira Semana Cultural Samuel Barreto na cidade de 
Pedreiras. Se Deus quiser, com a presença inclusive do governador, em 
um desses momentos, porque nesse mesmo período, provavelmente, 
o governador inaugura o hospital da regional da cidade de Pedreiras. 
E, obviamente, oportunizando essa ida do governador, nós teremos a 
felicidade de ter, em algum momento, na agenda que vai de 06 a 08 
de outubro. E eu aqui nesse momento convido todos os parlamentares, 
todas as parlamentares, a participarem desse grande momento. A 
Primeira Semana Cultural Samuel Barreto irá dar conta daquilo que 
foi a vida de Samuel. Será feito um concurso de poesias, que era a vida 
de Samuel, será feito um concurso de música, que também era a vida 
de Samuel e com premiação para poeta, músicos, cantores, artistas, de 
uma forma geral, que estão se inscrevendo na Primeira Semana Cultural 
Samuel Barreto e participarão dela. Portanto, é com toda felicidade do 
mundo, é com alegria e com muito otimismo que nós temos certeza 
que esse evento marcará grandemente a vida cultural de Pedreiras, e 
não só de Pedreiras, porque o Samuel era universal, ele estava além 
de Pedreiras. Ele é raiz da terra de João, ele é a herança, o legado, 
que João do Vale deixou. Samuel é um desses artistas, é uma dessas 
pessoas, foi um desses homens. E, portanto, a Primeira Semana Cultural 
Samuel Barreto celebrará a cultura, a poesia, a música, a alegria 
nesses momentos tão difíceis pelos quais o Brasil passa, pelos quais o 
Maranhão passa, também, porque respira esse País. Portanto, eu quero 
convidar todos e todas a participarem da Primeira Semana Cultural 
Samuel Barreto. Muito obrigado, Presidente. Tenho dito. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e 
Deputadas, membros da imprensa, hoje pela manhã, pude assistir a 18 
minutos de mentiras e, despreparo quando o Secretário de Educação 
do Município de São Luís participava do quadro Bastidores com o 
jornalista Clóvis Cabalau. Foram mais de 18 minutos de mentiras e 
despreparo, quando tentava justificar o Secretário que apenas 5% das 
escolas públicas municipais de São Luís estão prontas para receber 
os alunos, as crianças da nossa cidade. De 260 escolas, apenas 13 
estão prontas, exatamente isso. Vale lembrar que, no ano passado, em 
novembro, o Prefeito disse que já estava pronto para a retomada das 
aulas diante do estado de pandemia que nós estamos vivendo. Mas o 
que nós estamos observando, na prática, é um total despreparo que 
gera às nossas crianças um prejuízo imensurável. Durante a entrevista, 
o jornalista perguntou a quantidade de escolas reformadas, Deputado 
Fábio, pela atual gestão. O Secretário, Deputado Arnaldo, fugiu das 
perguntas, não respondeu. E teve tempo para isso: 18 minutos. Não 
respondeu quantas escolas foram reformadas pela atual administração. 
Falou que estão implementando ainda um sistema de gestão de 
informação das escolas, ainda estão implementando um sistema para ter 
acesso à informação, depois de nove meses de gestão. Sobre o ensino 
à distância, o secretário afirmou que o ensino está sendo realizado de 
forma online e por outros meios, como a entrega de aulas de forma 
impressa aos alunos. Na própria matéria, veiculada antes da entrevista, 
a mãe de um aluno reclamava, lamentava a dificuldade para ter acesso 
a esses materiais, de 15 em 15 dias, e a dificuldade que ela possuía para 

acumular as atividades diárias com o ensino daquela criança. Senhoras 
e Senhores, essa situação é grave. E é por isso que, mais uma vez, 
eu venho à tribuna para reivindicar e chamar a atenção, para ver se 
a prefeitura responde qual é a intenção, quais serão as ações, quando 
essas ações serão executadas? Porque milhares de crianças, alunos e 
alunas da nossa cidade estão sofrendo. Por que a Prefeitura de São 
Luís não faz como o Governo do Estado? Contrata um espaço na TV, 
não para poder ficar divulgando o prefeito, mas contrata um espaço 
na televisão para que os alunos da rede pública municipal possam ter 
aulas, existe a TV Educação mantida pelo Governo do Estado, para 
manter as aulas dos alunos matriculados na rede pública estadual. Por 
que a Prefeitura não contrata ao menos um canal da rádio para que esses 
alunos possam ter acesso à educação? Deputado César Pires, V. Ex.ª é 
professor, sabe a importância do aprendizado da educação, leve esse 
recado ao prefeito que V. Ex.ª apoiou, para que ele nos responda, para 
que V. Ex.ª possa vir até a essa tribuna e dar resposta, que não é só eu, 
mas que o povo de São Luís precisa e quer saber. Quando foi perguntado 
sobre a estimativa de retorno das aulas, essa pergunta demonstrou total 
despreparo desse secretário, uma total imoralidade, pois o secretário 
de forma clara demonstrou que nem mesmo ele sabe quando as aulas 
serão retomadas. Ele respondeu que existe um programa chamado de 
Escola Nova, que é um plano de reestruturação das escolas e que a 
Semosp, a Secretaria de Infraestrutura do município de São Luís, que 
está à frente desse plano, e que é o secretário dessa pasta que sabe 
responder. Meus amigos, Presidente, se nem mesmo o secretário de 
Educação sabe quando terá a retomada das aulas, isso demonstra que 
essa gestão está totalmente perdida e que a educação de São Luís está na 
mão de pessoas inexperientes, despreparadas, insensíveis, e que atuam 
com imoralidade, porque existe verba federal, existem recursos para 
manutenção dessas escolas, após nove meses, o recurso chegou, por que 
esse recurso não foi utilizado? Para aonde foram esses recursos? 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Peço que libere o microfone do Deputado Duarte, conclua o 
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Obrigado, 
Senhor Presidente. Talvez, senhoras e senhores, esse recurso está 
sendo utilizado, por exemplo, para a contratação de 42 suplentes de 
vereador que foram apoiar o Deputado Braide e agora recebem cargos 
de mais de nove mil reais. Talvez esses recursos... E amanhã eu trarei 
essa denúncia aqui na Assembleia. Talvez esse recurso esteja sendo 
utilizado para fazer a seguinte contratação: Prefeitura de São Luís 
contrata empresa de acesso à internet por quase dois milhões reais sem 
o devido processo licitatório, com pesquisas de preços realizadas com 
empresas que não prestam serviços em São Luís, bem como para atender 
a demanda de unidades administrativas já contempladas em outros 
contratos ainda vigentes. Ou seja, Deputado Arnaldo, Deputado César, 
Deputado Roberto Costa, Deputado Hélio, esse recurso talvez esteja 
sendo utilizado, em vez de colocar internet nas escolas que não têm, e 
as crianças precisam, em vez de contratar um canal de uma TV aberta 
para que os alunos da rede pública municipal, assim como os alunos da 
rede pública estadual, tenham acesso às aulas, talvez esse recurso esteja 
aqui, para contratar internet em unidades de secretarias municipais que 
já têm internet. E amanhã eu vou trazer essa outra denúncia: dois órgãos 
municipais que já têm contrato de internet tiveram outro contrato. Ou 
seja, como é que você contrata duas vezes o mesmo serviço? Espero 
que os meus amigos jornalistas levem essa denúncia para a rádio, levem 
essa denúncia para os jornais, porque quem está sofrendo são as crianças 
da nossa cidade que acreditaram num prefeito que afirmou que estava 
pronto, mas está demonstrando que está pronto para fazer outra coisa. E 
a Polícia Federal está de olho e nós vamos denunciar. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Com a palavra, o Senhor Deputado Wellington do Curso, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente, demais pares, população 
do Estado do Maranhão, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja 
louvado e estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. 
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Senhor Presidente, só para registrar que, na última segunda-feira, 
estivemos na cidade de Caxias. E na cidade de Caxias, nós tivemos 
uma reunião com os acadêmicos de Medicina, que reclamam da falta 
de atenção do poder público, do Governo do Estado para o curso de 
Medicina em Caxias. Inclusive já entramos em contato com o Reitor 
da Universidade. Estamos aguardando uma agenda com o Reitor da 
Universidade e teremos também uma audiência pública na cidade de 
Caxias para tratar sobre essa demanda dessa solicitação dos acadêmicos 
de Medicina. Na verdade, Senhor Presidente, demais pares, o curso 
de Medicina da UEMA de Caxias pede socorro. Muitas reclamações 
ao longo dos últimos oito anos na gestão do Governador Flávio Dino. 
Nós estamos elencando todas essas solicitações, estamos apresentando 
ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, ao Reitor 
da Universidade Estadual para que possa implementar melhorias no 
Campus da UEMA de Caxias e também, principalmente, do Curso 
de Medicina de Caxias. Então, os alunos reclamam. Nós estivemos 
pessoalmente e constatamos o descaso. E o Curso de Medicina da 
UEMA de Caxias, pede socorro. Fomos muito bem recebidos pelo 
Prefeito da cidade de Caxias, e aqui eu faço esse registro da atividade 
em Caxias, Prefeito não só nos cedeu o auditório, mas gentilmente 
acompanhou as ações e a reunião, inicialmente. Então, quero 
parabenizar o Prefeito de Caxias, Fábio Gentil, por ter dado atenção 
a nossa equipe, dado atenção aos acadêmicos do curso de Medicina, 
por entender, por compreender que o curso de Medicina, em Caxias, 
é muito importante para a cidade, muito importante para o Maranhão. 
Então, parabéns ao Prefeito Fábio Gentil. Mas eu aproveito também, 
Senhor Presidente, hoje, nós apresentamos uma Moção de Aplausos ao 
Prefeito Fábio Gentil, pelas ações em defesa da população da cidade de 
Caxias. E aqui eu destaco o Prouni municipal. A Prefeitura de Caxias já 
colocou em prática, em execução o programa, Prouni municipal. Todos 
os alunos da rede municipal de Caxias estudaram em rede pública, ao 
passarem no vestibular, a Prefeitura de Caxias custeia o curso para esse 
aluno. Então, uma atitude louvável, o programa muito bem elaborado, 
serve de exemplo para outros municípios, serve de exemplo para o 
Maranhão, e serve de exemplo para o Brasil. Então, hoje apresentamos 
uma Moção de Aplausos parabenizando o Prefeito Fábio Gentil, pelas 
ações em defesa da educação do município. Parabéns, Prefeito Fábio 
Gentil. Senhor Presidente, só para finalizar, ontem, tivemos a abertura 
dos estádios, ou melhor, do estádio, o Castelão, e ontem inclusive eu 
encontrei o Prefeito Eduardo Braide no Castelão. Trocamos algumas 
ideias, conversamos sobre alguns assuntos inerentes à gestão da 
Prefeitura de São Luís, com relação à mobilidade urbana, com relação à 
saúde, com relação à educação. E a partir de agora, estaremos trazendo 
essas informações, esses dados das ações da Prefeitura de São Luís com 
relação à administração, nesses 09 meses. Mas eu atestava aqui, Senhor 
Presidente, da atenção e da sensibilidade do Prefeito com relação da 
reabertura do estádio para a transmissão, para que a população possa 
acompanhar os jogos. E ontem o Sampaio que empatou 2x2 com o 
Brusque, mas mantém ainda uma colocação muito boa no campeonato 
e, com certeza, vamos avançar para o G4 e, consequentemente, garantir, 
conquistar uma vaga na Primeira Divisão. É a nossa luta em defesa do 
esporte maranhense, dos times maranhenses, do futebol maranhense. 
Desde o início de julho, tínhamos apresentado uma solicitação para a 
abertura dos estádios. E, ontem, com todos os protocolos sanitários, 
todos de máscaras, um espetáculo belíssimo no Castelão. Então, 
parabéns a todos os envolvidos. Parabéns também, Prefeito Eduardo 
Braide. E como eu já destaquei, a partir de agora, vamos trazer as ações 
da Prefeitura com relação à saúde, à educação, à mobilidade urbana e 
os avanços da Prefeitura nos últimos nove meses. É o que tinha para o 
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Finalmente, o último inscrito do Pequeno Expediente de hoje, Deputada 
Dra. Thaiza Hortegal.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL 
(sem revisão da oradora) – Presidente Othelino, queridos deputados, 
servidores, imprensa maranhense. Precisava subir aqui nessa tribuna, 
hoje, para falar de um grande avanço, de um grande ganho que o 

Maranhão teve, em especial, a Baixada Maranhense. Desde que 
trabalhei na Baixada Maranhense, durante 12 anos, era uma luta árdua, 
era uma luta na qual a gente via, a cada dia, as ambulâncias destinando 
a São Luís, as ambulâncias com recém-nascidos, com mulheres com 
pré-eclâmpsia, porque, na Baixada Maranhense, não continha uma 
UTI neonatal nem uma UTI pediátrica. E, mais uma vez, o Governador 
Flávio Dino, com a sua sensibilidade, o Secretário de Saúde Carlos 
Lula está agora prestes, já equipando, a inaugurar a UTI pediátrica 
da Baixada. São cinco leitos de UTI neonatal e cinco leitos de UTI 
pediátrica. É um dos maiores avanços da saúde da Baixada Maranhense. 
E quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer imensamente o 
esforço e a dedicação de ter ido cobrar tanto do Presidente Othelino 
quanto da Vice-Prefeita Ana Paula, que não mediram esforços, que 
estão acompanhando a luta das baixadeiros, a luta dos que se mandam 
diretamente e diariamente para São luís. Então, de São Luís não existe 
esse suporte, hoje, que possa abraçar todo o Maranhão, mas a região da 
Baixada teve um grande ganho, a primeira UTI pediátrica e neonatal da 
Baixada Maranhense. E isso é um ganho. Isso é um dado histórico. Isso 
é um momento único para se viver e celebrar. Ontem eu tive acesso a 
todos os equipamentos, ao acompanhamento dessa UTI sendo montada 
dentro do hospital Macrorregional Doutor Jackson Lago. Então a gente 
fica muito feliz porque eu, como de propriedade, conheço a realidade, 
sei o quanto é difícil quando a mulher entra em parto prematuro e a 
criança nasce prematura e você vê essa dificuldade para salvar vidas. 
Então, muitas das vezes, se mandam, na emergência, para São Luís, e 
as ambulâncias ficam rodando para saber onde colocar e onde aceitar 
essa criança. E hoje um grande sonho se concretiza. Hoje não está só 
no papel. Esse pedido nosso foi feito desde o início de 2020 para o 
Secretário Carlos Lula, e finalmente foi atendido, está sendo equipado 
com aparelhos modernos, com equipe qualificada. Então o que a gente 
tem muito a agradecer, ver a evolução daquela região, porque isso não 
beneficiará só Pinheiro, beneficiará toda a Baixada, deputada professora 
Socorro, toda Baixada Maranhense, porque nós conseguimos à 
frente quanto estivemos, até então quando eu era primeira-dama, 
conseguimos à frente da maternidade, o Selo UNICEF, pela taxa da 
menor mortalidade materno infantil, quando foi implantado o Projeto 
Alô Bebê, que é destinado às mães e gestantes de alto risco, e faltava 
muito uma UTI. Nós colocamos uma Unidade de Cuidados Intensivos, 
mas ainda não era suficiente, porque Pinheiro hoje é uma cidade de 
quase 100 mil habitantes, e não atende essa demanda só em Pinheiro, 
atende a Baixada toda. E eu fico muito feliz em poder partilhar desse 
momento e saber que isso foi um sonho nosso, que foi um pedido nosso 
atendido, e que, mais uma vez, o Governador Flávio Dino não tem 
medido esforços para investir na saúde, o Secretário Carlos Lula tem 
sido sensível, tem sido atencioso. E aqui fica um grande mérito, aqui 
fica uma grande conquista. E eu só posso dizer: parabéns ao povo de 
Pinheiro, parabéns à Baixada Maranhense, porque está avançando, está 
se desenvolvendo e cada mais recursos estão chegando para esta cidade, 
para esta região. E só quem tem a agradecer é o povo dessa região. E 
eu fico muito lisonjeada de saber que essa indicação partiu do nosso 
gabinete, essa indicação partiu de conhecimento de causa própria e que 
necessitavam muito na cidade. Então agradeço novamente ao Presidente 
Othelino, porque esteve reunido com Carlos Lula, a sua esposa Vice-
Prefeita de Pinheiro, Ana Paula, que também esteve reforçando esse 
pedido e fico muito feliz, porque foi um pedido que nós lutamos muito 
para que ele fosse concretizado, um sonho da Baixada se concretiza 
hoje, um sonho do pinheirense se concretiza hoje e nós fazemos parte 
dessa história. Avante Maranhão, avante ao Governo do Estado e ao 
Secretário de Saúde! Muito obrigada e estou completamente feliz por 
esse grande sonho, por eu ser pediatra, por seu ser neonatologista e 
ver hoje que as nossas crianças serão assistidas, que as nossas crianças 
serão tratadas e recebidas por profissionais capacitados. Agradeço 
imensamente a preocupação da Doutora Marynea Vale, da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, que representa essa sociedade dentro do 
Maranhão, pela preocupação em treinar toda a equipe médica que vai 
atuar naquele hospital, muito obrigada, até a próxima oportunidade, que 
Jesus continue a nos abençoar!
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IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Vejo o Deputado Marco Aurélio fazendo um aceno, participa 
remotamente da Sessão. Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª está com a 
palavra.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(Questão de Ordem) – Presidente, bom dia! Bom dia a todos os 
deputados! Peço essa Questão de Ordem para fazer aqui uma menção 
muito especial, Presidente. Está no plenário da Assembleia, nesta 
manhã, o nosso querido Bispo da Diocese de Imperatriz, Dom Vilson 
Basso. Ele está acompanhado pelo Padre Ivanildo. E, hoje, quero dizer 
que é um dia muito especial. A Deputada Helena está, nesse momento, 
ao seu lado. Infelizmente, não pude estar presente no Plenário; estou em 
Imperatriz. Mas eu peço aqui a permissão para fazer um agradecimento 
por este momento que se seguirá, que será a promulgação da lei 
que institui o Dia de Corpus Christi como feriado estadual. Essa 
solicitação foi feita a mim pelo próprio Bispo Dom Vilson, explicando 
essa importância que é para a Igreja Católica, para todos os fiéis, a 
simbologia que é esse reconhecimento. Muitos até pensam que já é 
feriado; mas não é. Reconhece-se como tradição em respeito, mas não 
está estabelecido no calendário estadual. A lei foi aprovada por todos os 
colegas. Eu agradeço. Agradeço a participação do Presidente Othelino, 
um alinhamento com o Governo para que não houvesse nenhum 
veto. E, nesse momento, V. Excelência, Presidente Othelino, poder 
promulgar, juntamente com toda a Casa, transformando em lei o que 
já é reconhecido por todos, reforça cada vez mais a fé católica e é um 
reconhecimento desta Casa, deste poder. Eu agradeço. Eu parabenizo 
o Bispo Dom Vilson, todos os bispos que estão reunidos, hoje, em São 
Luís, todos os bispos do Maranhão. E eu faço questão de parabenizar 
todo o povo católico, e reconhecer, por meio dessa lei, a partir da sua 
promulgação. De modo muito especial, saudar também a Deputada 
Helena Duailibe, que é da linha de frente da Igreja Católica, que está, 
nesse momento, recebendo o Bispo Dom Vilson. Meu agradecimento, 
Presidente, e parabéns a todo o povo católico. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, nós vamos, antes de iniciar a Ordem do Dia, 
promulgar a Lei Ordinária n.º 11.539, de 21 de setembro de 2021, que 
inclui o feriado de Corpus Christi entres os feriados estaduais. Convido 
o Dom Vilson Basso, Bispo de Imperatriz, e o Padre Ivanildo Oliveira, 
acompanhados da Deputada Helena Duailibe para que venham aqui à 
Mesa, para que nós façamos aqui, conjuntamente, a promulgação. Nós 
vamos... Como bem explicou o Deputado Marco Aurélio, autor do 
projeto de lei, agora passa a ser feriado estadual religioso o feriado de 
Corpus Christi. Como nós todos sabemos, faz parte do calendário oficial 
da Igreja Católica como uma referência a um dos princípios principais da 
Igreja Católica, que é a Sagrada Eucaristia. Vem desde alguns séculos já 
incluído como uma data das mais especiais para a Igreja Católica, como 
uma homenagem à Sagrada Eucaristia. Então, faremos, nesse momento, 
a promulgação da lei. Peço que todos fiquemos em posição de respeito 
para promulgação da Lei. Lei Ordinária n.º 11.539, de 21/09/2021, 
inclui o feriado de Corpus Christi entre os feriados estaduais. Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o parágrafo 2º combinado com o 
parágrafo 6º do artigo 47 da Constituição do Estado do Maranhão, 
promulga a seguinte Lei: Artigo 1º: fica considerado feriado estadual 
religioso, o feriado de Corpus Christi. Artigo. 2º: só serão permitidas 
no feriado de Corpus Christi atividades privadas e administrativas 
absolutamente indispensáveis. Art. 3º: esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução da presente Lei pertencerem que a cumpram 
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 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 21 de setembro de 2021. Lei Ordinária 
11.539 já está em vigor. Convido Dom Vilson Basso que sente um 

pouco conosco aqui à Mesa. Dom Vilson, aqui está a Lei. Deputado 
Marco Aurélio, nos explicou que inclusive foi uma sugestão que o 
Senhor passou a ele, deu a ele, ele transformou em projeto de lei, foi 
aprovada por unanimidade por esta Casa. E nós vamos fazer aqui uma 
exceção ao nosso protocolo, e se o Senhor desejar e quiser fazer uma 
saudação, fique à vontade.

O SENHOR DOM VILSON BASSO – Sua Excelência, Deputado 
Othelino Neto, Presidente da Assembleia. Senhoras e Senhores 
Deputados, em nome dos bispos do Maranhão, que estamos reunidos 
aí no Anil, e dos católicos do Maranhão, e de todos os seguidores de 
Jesus Cristo, Pão Vivo descido do céu, eu vos saúdo, graça e paz da 
parte de Deus nosso pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também 
vos agradeço, a aprovação e a promulgação da lei que institui o feriado 
estadual de Corpus Christi. Meu agradecimento especial ao Deputado 
Marco Aurélio, de Imperatriz, autor do projeto, com quem fizemos o 
contato dessa possibilidade. Só posso desejar, irmãos e irmãs, que o 
Senhor vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal e nos dê saúde e 
paz. Muito obrigado e que assim seja!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Amém! Dom Vilson Basso, o Padre Vanildo Oliveira, agradeço a 
presença dos senhores. Seja muito bem-vindos à Assembleia Legislativa 
do Maranhão, e os convido para que façamos uma foto juntos aqui 
à Mesa, em seguida, daremos prosseguimento à Sessão. Senhores 
deputados, senhoras deputadas, vamos prosseguir com a Ordem do Dia. 
Parecer n° 690, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei n° 326, de 
autoria do Deputado Ciro Neto. O Deputado Ciro Neto está ausente. Os 
itens 01, 02 e 03 da Ordem do Dia ficam transferidos para a próxima 
Sessão. Item 04: Projeto de Lei n° 607, de autoria do Deputado Hélio 
Soares (lê). Em Discussão. Deputado Hélio, V.Exa. sinalizou para fazer 
algum pronunciamento ou eu posso já colocar em votação? 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Pois não, 
Presidente, pode colocar em votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à redação final. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Um projeto dessa 
envergadura, dessa estirpe não tem nenhum deputado em sã consciência 
que vai votar contra. Se tiver alguém que vote contra, a gente vai 
arranjar uma internação para ele se curar. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Item 5. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimentos nº 341, 
de autoria da Deputada Professora Socorro Waquim (lê). Em discussão. 
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Requerimento nº 343, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso (lê). Senhores deputados, eu vejo aqui que nós temos os itens 6, 
7, 8, 9 e 10 e também o item 11 são todos de congratulações em razão 
de passagens de aniversário de municípios. Vamos apreciarmos esses 
requerimentos de forma única. Eu vou anunciar os municípios para 
que nós votemos. Item 7, São José de Ribamar; item 8, São Domingos 
do Maranhão; item 9, Vitorino Freire; item 10, Igarapé do Meio; item 
11, Santa Helena. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado os requerimentos. Requerimentos 
à deliberação da Mesa. Requerimento nº 342/2021, de autoria do 
Deputado Antônio Pereira (lê). Como vota a deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. 

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

Deputada Helena Duailibe.
A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem 

revisão da oradora) – Bom dia a todas e a todos! Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Assembleia, Deputado Othelino Neto, demais colegas 
deputados, Dom Vilson Basso, que nos honra hoje com a sua presença 
aqui, Bispo de Imperatriz, Padre Ivanildo, imprensa, funcionários desta 
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Casa. Hoje é um dia muito especial para nós, católicos, porque nós, 
católicos, sabemos a importância da Eucaristia, sabemos a importância 
do Corpo de Cristo, e vamos poder realizar uma grande vontade dos 
católicos, que é que o dia em que se comemora o Dia de Corpus Christi, 
que são 60 dias depois da Páscoa, possa ser feriado estadual para que 
todos os católicos possam participar, deputado Hélio, ativamente, desse 
dia na nossa Igreja. Nós temos um exemplo brilhante, em Imperatriz, 
que é comemorado este dia no Estádio do Frei Abadia porque consegue 
reunir mais de 20 mil católicos. E que traz realmente um exemplo 
muito grande para nós. Aqui no Maranhão, nós temos vários bairros 
que fazem seu tapete, é o único dia que o Corpo de Cristo passa pelas 
ruas. Então, para nós, católicos, que podermos participar ativamente, 
sendo dia de feriado estadual, é de uma importância muito grande. 
Quero então aqui agradecer a Dom Vilson, que foi o inspirador pela 
sabedoria de Deus, iluminado como ele é por Deus, que falou com o 
deputado Marco Aurélio, que, prontamente, deu entrada neste projeto 
de lei. Um registro especial ao deputado Marco Aurélio. Quando foi 
votado aqui na Assembleia, no dia de 1º de junho, eu estava internada, 
mas o Marco Aurélio fez uma referência à minha pessoa como católica 
e foram grandiosas as suas palavras. Eu queria, de um modo muito 
especial, agradecer ao deputado Marco Aurélio, registro que ele fez 
naquele momento em que eu estava passando, Dom Vilson, por muita 
dificuldade. E quero aproveitar também para dizer para V. Exas., 
colegas deputados, agradecer porque também, em junho, Presidente, 
foi aprovada lei de minha autoria, a Lei 270, que estabelece o dia para 
se comemorar o Dia Terço dos Homens. Dom Vilson, se a gente vai 
nas igrejas, a maioria são mulheres. E um movimento que tem trazido 
muitos homens para a Igreja e tem colocado a importância do terço, o 
senhor que faz diariamente o terço em seu lar, é o Terço dos Homens. 
Então é de nossa autoria a lei que é para ser comemorado no último 
domingo de abril o Dia do Terço dos Homens. Então, eu só tenho a 
agradecer, por, mais uma vez, esta Casa fazer um registro tão importante 
para nossa Igreja Católica. Pois não, com todo o prazer.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) – 
Primeiro, doutora Helena, eu quero saudar o seu discurso, dizer da 
nossa alegria pelo seu retorno a esta tribuna. Saudar aqui Dom Vilson, 
que teve essa ideia extremamente sábia. Eu acho que para o Maranhão, 
inclusive. E o Deputado Marco Aurélio que foi o intermediário junto 
a esta Casa de trazer não apenas uma data para que a gente pudesse 
aprovar aqui, mas, na verdade, é um sentimento de toda a comunidade 
católica. Uma das datas mais importantes que tem para a comunidade 
católica é o Corpus Christi. Nós que também temos a nossa participação, 
a nossa também atuação dentro da comunidade católica sabemos o 
quanto isso serve de motivação para toda a comunidade no trabalho 
religioso, espiritual. Principalmente, nesse momento que nós vivemos, 
praticamente dois anos, de uma crise, de uma pandemia que esteve 
arrasando famílias com perdas de entes queridos, onde as famílias, o 
pai de família, mãe de família perdeu o seu trabalho, o seu emprego, 
o direito da dignidade de manter o sustento de seus familiares. E eu 
costumo dizer que a comunidade católica teve um papel fundamental 
para que a gente pudesse passar por todo esse momento de dificuldade. 
E a data de reconhecer o Corpus Christi como um feriado estadual 
eleva todo um sentimento que a grande maioria da população, que é 
católica no Maranhão, eu acho que aplaude essa Casa, aplaude essa 
ideia, porque, como eu disse, é um reconhecimento não apenas de um 
feriado, mas de toda a importância que a comunidade católica tem 
no Maranhão para a vida do Maranhão, para o desenvolvimento do 
Maranhão e, acima de tudo, para os momentos de maiores dificuldades 
que o estado, às vezes, passa. E é por meio da comunidade católica, 
por meio da Igreja Católica, por meio dos bispos, dos diáconos, de 
todos os presentes dentro dessa comunidade que se faz com que a gente 
possa ter esperança por dias melhores. Então, eu quero enaltecer o seu 
discurso, também enaltecer o nosso querido amigo Deputado Marco 
Aurélio por ter trazido essa ideia de Dom Vilson para esta Casa, que é 
a representante de todo o povo do Maranhão. Porque, como eu, disse é 
uma homenagem que nós fazemos, é um reconhecimento que fazemos 
para toda a comunidade católica que tem uma importância fundamental 

na vida do nosso Estado. Parabéns!
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (aparte) – 

Deputada Helena, primeiro, cumprimentando todos e dizer que hoje 
é um dia realmente muito especial, Deputada Helena. Dom Vilson, 
que eu tive o prazer também de ser comandada, pastoreada por ele, 
lá em Timon, e ele então bispo de Caxias, o seu lema episcopal é: 
“Eis-me aqui, Senhor!” Lembro-me muito quando ele chegou e fez 
o seu discurso dizendo isso. Então, a sua atitude mostra exatamente 
essa vivência, ‘Eis-me aqui, Senhor!’ para viver a Eucaristia, para 
viver essa concretude da nossa fé. Então, eu parabenizo, deputado, e 
parabenizo V. Ex.ª, a Dom Vilson, a todos nós, católicos, essa Casa, o 
nosso Presidente, por esse entendimento desse ecumenismo, dessa fé 
que nós move, que nos sustenta e disse bem o Deputado Roberto, sem 
esta fé, essa confiança em Deus e que é concretizada no Corpus Christi, 
na Eucaristia, nós não teríamos vivido essa pandemia em tempos de 
relativa paz. Embora com muitas dores... e foi pela Eucaristia que o 
Cristo se fez entre nós espírito. E é nisso que nós vamos continuar nesse 
trabalho. Parabéns! É um grande ganho, um grande momento de fé, é 
um grande momento de avanço e de sustentabilidade para todos nós 
enquanto sociedade. Parabéns, Dom Vilson, por ter esse entendimento 
desse Cristo vivo em mim que o senhor leva em todas as pastorais. 
Ele é um grande pastor com adultos, crianças, juventude, como ele 
movimentou a juventude em minha região. Então, parabéns a toda essa 
Casa, parabéns a Dom Vilson a V. Ex.ª, e a todos nós.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Eu 
agradeço a complementação. Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (aparte) – 
Bom dia aos colegas que eu ainda não cumprimentei. Eu gostaria de 
cumprimentar, especialmente, nesta manhã, Dom Vilson com o seu 
auxiliar, que nos prestigiam nesta manhã e sugerir apenas, Dra. Helena, 
a V. Ex.ª, uma Deputada religiosa, católica, ao nosso ilustre Deputado 
Marco Aurélio, que está a nos ouvir por videoconferência. Dar uma 
sugestão, que nós precisamos de momentos como estes, de ideias 
brilhantes como essa de Don Vilson e sugerir que a Mesa Diretora da 
Casa encaminhasse esse Projeto de Lei para todas as Casas Legislativas 
do Estado do Maranhão, no interior do Estado, e que o Deputado 
Marco Aurélio com a Deputada Helena e todos nós fizéssemos uma 
manifestação sobre esse projeto de Lei para as Casas Legislativas 
Estaduais do Brasil, para todas as Assembleias Legislativas, que eu 
tenho certeza que lá como nós existem cristãos, almas boas que, com 
certeza, vão recepcionar essa grade ideia de Dom Vilson, transformando 
esse projeto, em um projeto de todos os Estados do Brasil, esse Brasil, 
que é um Brasil católico, nesse Brasil que nós amamos tanto. Então, 
gostaria de deixar essa sugestão. E parabéns a Dom Vilson pela grande 
ideia, ao Deputado Marco Aurélio que foi o articulador de todo esse 
projeto e, claro, parabéns a toda à Casa Legislativa que amparou essa 
proposta e, hoje, consolida em forma de projeto de lei. 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (aparte) - 
Deputada Helena, também quero me solidarizar e me integrar a todas 
as falas de apartes que aqui foram feitas. Eu, com muito orgulho, 
sou egresso das CEBS, das Comunidades Eclesiásticas de Base. A 
minha trajetória, por assim dizer, nesse processo de luta que encarna 
a minha vida, nasce na Igreja São Vicente de Paulo, onde pude 
participar de vários momentos. E a minha formação como homem, 
formação cristã se deu naquela comunidade católica. Fui legionário 
da Legião de Maria. Fui responsável pelo jornal paroquial. Portanto 
fico muito feliz de saber que a Igreja Católica, de grande importância 
na formação dos seres humanos, principalmente em momentos tão 
difíceis como vivemos agora, nunca é tão importante a presença 
de Deus nas nossas vidas, a presença da religião, daquilo que ela... 
dos ensinamentos que ela nos possibilita. E, portanto, quero aqui 
congratular à sua fala, felicitar o Deputado Marco Aurélio, o nosso líder 
que se encontra, nesse momento, de maneira remota, responsável pela 
articulação desse projeto e, naturalmente, me integrar a proposição do 
Deputado Arnaldo Melo. Que essa ideia, Presidente Othelino, ganhe 
as demais Assembleias Legislativas do país. Acho até que é tardio o 
reconhecimento na formação desse país que a Igreja Católica tem. Nas 
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grandes lutas que o país teve pela redemocratização, pela formação das 
criaturas e dos seres humanos que somos, nas várias comunidades em 
que a Igreja está instalada. E estendo também, inclusive, à comunidade 
evangélica, que hoje presta um grande serviço também. Por que não 
tratar deles também? Somos todos cristãos, harmonizados no mesmo 
Deus. Temos os mesmos princípios e os mesmos valores. Portanto eu 
o quero parabenizar o seu pronunciamento, e me integrar aos demais 
colegas que já externaram aqui o seu congraçamento com o dia de hoje. 
Muito obrigado, Deputada, pelo aparte. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Deputada, por 
gentileza, se for possível, me conceda um aparte.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE - Pois 
não.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - Deputada, 
primeiro, registro o meu prazer e honra de apartear V.Exa. E nada mais 
justo do que esse feriado, ora, oficializado por V.Exa. e pelo Deputado 
Marco Aurélio, que eu acredito que vai servir para que nós possamos 
viver um dia de reflexão, um dia para nós termos a oportunidade de 
conversarmos com Deus, embora, espiritualmente; e fazer com que 
nossas ações sejam avaliadas, sejam colocadas em situação consciente 
nossa mesmo, para que possamos prosseguir, ou não, ou mudar a nossa 
própria vida. A religiosidade nos leva ao caminho da igualdade e V. 
EXª, com muita propriedade, notadamente, percebemos que V. EXª 
faz uma diferença, apesar de sermos todos políticos, a senhora faz uma 
diferença nesse momento da política partidária para a política religiosa. 
Quando a senhora se dirige à política religiosa e valoriza esse dia para 
que seja o dia de Corpus Christi você está fazendo a valorização da 
reflexão para a família, para que nós possamos ficar todos juntos, todos 
unidos pelos dias melhores, pelos dias de paz, pelo dia de luz que nós 
precisamos de tudo isso. Agradeço-lhe parabenizando por seu oportuno 
pronunciamento e registro nos Anais dessa Casa, não podia deixar de 
fazer, também, a referência do aparte do nosso decano, o Deputado 
Arnaldo Melo, que com muita sabedoria e sentimento deu uma sugestão 
para que seja extensivo a todos os legislativos do Brasil, inclusive eu 
já estou me propondo, eu já vou fazer, por meio da Unale, para que nós 
possamos divulgar esse dia, o dia santo para o povo brasileiro. Finalizo 
aqui pedindo a Deus que nos ilumine, purifique os nossos espíritos, 
fortaleça as nossas esperanças e fortifique cada vez mais a nossa fé. 
Muito obrigado, deputada! 

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Eu 
agradeço as complementações brilhantes, iluminadas, dos colegas 
Deputado Roberto Costa, Luiz Henrique, Deputado Hélio, a Deputada 
Socorro Waquim e o Deputado Arnaldo Melo que, mais uma vez, nos 
ensina pela sua experiência a tornar este ato não só da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, mas de todo o Brasil, pela importância dessa 
lei. Então, Dom Vilson, ele até me falava anteriormente que Imperatriz 
já é lá lei municipal, mas a gente precisa estender para todos os estados 
brasileiros. Então, leve o nosso abraço para todos os bispos, Dom 
Vilson está reunido, eles estão reunidos todos aqui em São Luís, todos 
os bispos, ele saiu da reunião para vir participar desse momento, leve o 
abraço de toda essa Assembleia, que aqui nós somos deputados de todas 
as regiões e saiba que projetos como esse e outras ideias que vocês 
tiverem são muito bem acolhidas aqui nessa Casa, muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bloco Parlamentar Independente, MDB, PRTB, PMN, deputado 
Arnaldo, declina. Bloco Parlamentar Democrático PL/ Republicanos, 
deputado Vinícius Louro, deputado Wellington, deputado Vinícius. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado Hélio, 
por 8 minutos, se Vossa Excelência preferir, mais o tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Hélio Soares por 8 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do 
orador) – Eu inicio, deputado Vinícius, pedindo-lhe desculpas porque 
eu não o vi sentado aí atrás no Plenário para pedir o tempo para Vossa 
Excelência. Senhor Presidente, novamente, aqui na tribuna hoje para 
fazer alguns registros, que já deveria ter feito, mas acho que o momento 
oportuno é este aqui. Estou iniciando aqui para falar do nosso partido, 

o Partido Liberal, o partido que vem crescendo no Maranhão numa 
velocidade muito boa. Nós mesmo vemos como é que nós estamos 
participando nas administrações municipais. Você entra ali no eixo, 
Deputado Ariston, da BR-316 e você vê a transformação que está 
sendo feita nos municípios. Mas eu vou me ater, neste momento, ao 
município de Zé Doca, que todos nós conhecemos antes e depois, antes 
da administração do Partido Liberal, hoje, na gestão da nossa querida 
Josina, que, coincidentemente, é irmã do nosso Deputado Federal 
Josimar de Maranhãozinho. E hoje você passa naquela cidade e vê a 
transformação. A começar, Deputado Antônio Pereira, pela iluminação. 
Você pensa que está numa outra cidade bem maior do que Zé Doca. 
Uma cidade em que, hoje, a política pública está além daquilo que 
nós esperávamos. Temos um hospital lá que foi construído, Deputado 
Ariston, para atender a pandemia da covid. E, como vem diminuindo 
bastante, transformamos o hospital em um hospital normal de média 
e alta complexidade, atendendo a população não só de Zé Doca, mas 
de toda a região. Temos ali, ao longo da BR-316, uma ciclovia, a pista 
de cooper bem sinalizada, bem iluminada, bem arborizada, para não 
falarmos ainda das ruas que foram calçadas, Deputado Arnaldo. Aquela 
sujeira que tinha ali em frente ao Banco do Brasil, todas foram limpas, 
concluídas. E colocamos o pessoal que fazia aquele comércio informal 
ali em outro local adequado, para que eles pudessem desenvolver as 
suas atividades. De Zé Doca, a Conquista, que era outro problema 
crucial, também com a estrada vicinal que, por sinal, tem até projeto 
meu transformando essa estrada municipal em MA, para que o Estado 
pudesse fazer o asfaltamento, porque lá dá ligação até Paragominas. 
Ficava numa facilidade muito grande de você sair daqui para ir para 
Belém, via Zé Doca, passando pela Nova Conquista. É um lugar muito 
promissor, é uma faixa da zona rural que tem uma potencialidade 
agropecuária enorme, sem falar nos outros produtos, no hortigranjeiro, 
por exemplo. Então acabou esse problema das estradas em Zé Doca. 
Mais de 500 quilômetros de estradas foram recuperados e construídas 
pontes definitivas, pontes de concreto. Não é ponte de madeira; 
ponte já definitiva. Então Zé Doca nos surpreende, a administração 
da nossa prefeita lá, que já está no segundo mandato. E nós ficamos 
orgulhosos de poder fazer referência a um município administrado pelo 
nosso partido PL. Não poderia deixar de fazer o registro aqui desse 
desenvolvimento, desses avanços que o nosso município tem tido. Se 
não fosse a intervenção, o interesse, a determinação, do nosso deputado 
Josimar de Maranhãozinho, como é concluído. Senhor Presidente, 
orgulho-me em dizer que o único município, deputado Arnaldo, que tem 
aterro sanitário é Maranhãozinho, como é conhecido carinhosamente, 
que é um cantinho do Maranhão, mas um cantinho grande que nos tem 
dado até referência política para que nós pudéssemos chegar aonde 
nós estamos, no seio político, no meio das discussões, com pretensões 
e com grandes chances de sermos até o partido, a governança do 
nosso Estado. Nós estamos com o nosso time preparando, montando 
direitinho para as candidaturas de deputados estaduais, já temos vários 
candidatos, temos 04 deputados, tem esse deputado que vos fala, tem 
o deputado Vinícius Louro, tem o deputado Leonardo Sá, tem vários 
outros ex-prefeitos e outras lideranças da Região Tocantina já filiados 
no nosso partido. Então nós temos um time já bem arrumadinho para 
disputar as eleições em nível estadual. E por falar em nível estadual, 
nós também estamos, deputado Antônio, V.Exa. que quer ser deputado 
federal, o nosso partido está de portas abertas, tem um time também 
bem montadinho, tem mais de 15 candidatos a federal, deputados, 
com chance de eleição. Então, nós podemos fazer uma boa bancada de 
deputado federal. Estamos discutindo as candidaturas em níveis mais 
altos como senador, como governador. O nosso time está, como se diz, 
evoluindo, crescendo cada vez mais. Quero agradecer o apoio de todos 
os prefeitos, os deputados estaduais que tiveram no nosso encontro. 
Eu estou novamente fazendo esse registro para demonstrar, para ficar 
registrado a minha satisfação de pertencer a esse grande partido, o 
Partido Liberal, partido que tem condições de fazer aqui uma bancada 
muito boa, grande, em nível estadual e em nível federal. Nós temos 
também o município de Centro do Guilherme, que era o 4º município 
com o pior IDH do Maranhão. Hoje ele figura entre os 41º ao 44º 
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município, nem entra mais na faixa na relação, do relatório dos piores 
IDHs. Um município que sobressaiu na administração também do PL, 
lá continua com essa administração dando rumo ao desenvolvimento do 
nosso estado. Para finalizar, Presidente, eu queria aqui convidar alguns 
deputados e V. Ex.ª, também, parece que o PCdoB está diminuindo, tem 
muita gente de saída, que as portas estão abertas para V. Ex.ª. É uma 
honra ter nos quadros do PL, se V. Ex.ª assim achar conveniente. Será 
bem recebido e para nós uma honra ter o Presidente da Casa, que agora 
V. Ex.ª pode ser Presidente, de novo, parece que uma resolução do TSE 
para que a gente não fique depois aí, ah, o Hélio votou, não votou, se 
V. Ex.ª for candidato, eu votarei em V. Ex.ª. Muito obrigado, querido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Hélio, muito obrigado pelo convite, pelas palavras gentis de 
V. Ex.ª. Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade. Deputada 
Thaiza, declina? Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado 
Professor Marco Aurélio, me parece não está mais ali na Sessão Remota. 
Declina. Deputado César Pires, Partido Verde. Deputado Wellington do 
Curso. 

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 Quinquagésima Primeira Sessão Ordinária da Terceira 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e um de setembro 
de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto 

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

(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio 
Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, 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, 
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora 
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): Andreia Martins 
Rezende, Detinha e Glalbert Cutrim. 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 
Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Professor Marco Au-
rélio, Duarte Júnior, Rafael Leitoa, Marcos Caldas, Roberto Costa e 
Luís Henrique Lula da Silva.  Esgotado o tempo regimental destinado 
a este turno dos trabalhos, o Presidente informou que as inscrições dos 
Deputados Wellington de Curso e Adelmo Soares foram transferidas 
para a próxima Sessão  e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, 
em único turno, os Pareceres nos: 693/2021, da CCJC, em redação final 
ao Projeto de Lei nº 350/2021, de autoria do Deputado Ciro Neto, que 
institui diretrizes para a política de incentivo à segurança dos motota-
xistas e motoboys, e renovação da frota de motocicletas utilizadas como 
ferramentas de trabalho e 694/2021, da CCJC, em redação final ao Pro-
jeto de Lei nº 355/2021, também de autoria do Deputado Ciro Neto, que 
institui diretrizes para o programa emergencial de promoção à saúde 
integral em regiões rurais no âmbito do Estado do Maranhão, para a 
prevenção e o enfrentamento do coronavírus. Os referidos pareceres 
foram aprovados e os respectivos Projetos de Lei foram encaminhados 

à sanção pelo Governador. O Projeto de Lei nº 607/2019, de autoria do 
Deputado Hélio Soares, foi transferido devido à ausência do autor no 
momento da Ordem do Dia. Em primeiro turno, tramitação ordinária, 
também foram aprovados os Projetos de Lei nos:  243/2020, de autoria 
do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a utilização e inserção 
do símbolo da pessoa com visão monocular nas placas de atendimento 
prioritário, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos e das Minorias; 275/2019, de autoria do Depu-
tado Duarte Júnior, que dispõe sobre a utilização de papel reciclado e 
de lâmpadas que adotem tecnologia de maior eficácia energética e lu-
minosa nos projetos  de obras e nos serviços de engenharia executados 
por órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta nos 
poderes do Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis da CCJC 
(acatando emenda) e de Administração Pública, Seguridade Social  e 
Relações do Trabalho. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram 
aprovados e encaminhados à promulgação: Projetos de Resolução Le-
gislativa nos 083/2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que 
concede a medalha do mérito legislativo “João do Vale” ao jornalista 
e apresentador José Cirilo Teixeira Filho e 157/2019, de mesma auto-
ria, que concede a medalha do mérito legislativo “Manuel Beckman” 
ao empresário José Gonçalves dos Santos Neto, ambas com pareceres 
favoráveis da CCJC. Encaminhados à promulgação. Na sequência, em  
primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou os Projetos de 
Resolução Legislativa nos : 166/2019, de autoria do Deputado Vinícius 
Louro, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” 
ao Senhor Francisco Rodrigues da Silva, e 131/2019, de autoria do De-
putado Wellington do Curso, que concede a medalha do mérito legisla-
tivo “Manuel Beckman” ao Doutor José Augusto Cutrim Gomes, am-
bos com pareceres favoráveis da CCJC. Sujeitos à deliberação da Mesa, 
foram deferidos os Requerimentos nos 339/2021 e 340/2021, de autoria 
da Deputada Socorro Waquim, solicitando que seja enviada mensagem 
aos familiares do Doutor Benedito Borges e do ex-Vereador de Timon 
João Batista Teófilo Silva, externando profundo sentimento de pesar 
pelo seu falecimento. No primeiro horário do Grande Expediente, não 
houve oradores inscritos. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, 
ouviu-se a Deputada Professora Socorro Waquim, falando pelo Bloco 
Parlamentar Independente e o Deputado Vinícius Louro falando pela 
Liderança deste Bloco. Pelo PSDB, ouviu-se o Deputado Wellington 
do Curso e o Deputado César Pires falou pelo Partido Verde. No Expe-
diente Final, ouviu-se o Deputado Luís Henrique Lula da Silva. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que 
fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente as-
sinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 22 de setembro de 2021.  

Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente

Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Primeira Secretária

Senhor Deputado Roberto Costa
Segundo Secretário, em exercício

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 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                                      
DOUTOR YGLÉSIO
RAFAEL LEITOA
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PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 705/2021 – Emitido à PROPOSTA DE EMEN-

DA À CONSTITUIÇÃO Nº 014/2019 (PARECER DE REDAÇÃO 
FINAL), que Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias, introduzindo artigos que criam o Fundo Estadual da Juventude.   

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

voto do Relator.

PARECER Nº 706/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
367/2019 (PARECER DE REDAÇÃO FINAL), que Institui a Lei Es-
tadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). 

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

voto do Relator.

PARECER Nº 735/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
238/2021, que proíbe a Utilização de Animais para Desenvolvimento, 
Experimentos e Testes de Produtos Cosméticos, de Higiene Pessoal, 
Perfumes e seus Componentes no âmbito do Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 740/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 357/2021, que Dispõe sobre o Programa de Prote-
ção às Agentes de Segurança Pública gestante 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 746/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
346/2021, que Estabelece Diretrizes para a Instituição do Programa Ór-
fãos do Feminicídio: Atenção e Proteção no âmbito do Estado Mara-
nhão e dá outras providências.

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

do Relator.

 PARECER Nº 734/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
083/2021, que Reconhece a Educação como atividade essencial no Es-
tado do Maranhão ainda que em períodos de emergência, calamidade, 
pandemia ou epidemia.

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

do Relator.

PARECER Nº 707/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
201/2021, que Estabelece o padrão de identidade e as características 
do processo de elaboração da CACHAÇA do Maranhão e dá outras 
providências.

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

do Relator.
            

  PARECER Nº 745/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
383/2021, que Cria o Programa Estadual de Combate ao Cyberbullying 
e dá outras providências.

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

do Relator.

PARECER Nº 748/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 382/2021, que Altera a Lei Ordinária Estadual nº 
10.790, de 4 de dezembro de 2017, que “Institui o Dia 4 de abril como 
o Dia Estadual dos Protetores dos Animais”, no Estado do Maranhão.

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

voto do Relator.

PARECER Nº 739/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
471/2019, que Inclui no Calendário Cívico do Estado do Maranhão o 
tradicional Festival do Peixe, realizado anualmente na segunda quinze-
na do mês de setembro, no Povoado Santa Maria, Município de Lago 
Verde – MA.

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

do Relator.

PARECER Nº 744/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 375/2021, que Dispõe sobre a criação do Fundo Es-
tadual de Conservação de Estradas e Rodovias.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 728/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 392/2021, que Institui, anualmente, o dia 10 de agos-
to - Dia Estadual da Literatura Maranhense, no âmbito do Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: Deputado PROFESSOR MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

 PARECER Nº 727/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
404/2021, que Institui no Calendário de Eventos do Estado do Mara-
nhão, o “Dia Estadual da Mulher Indígena”, a ser comemorado no dia 5 
de setembro e dá outras providências.

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

do Relator.

PARECER Nº726/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 400/2021, que Institui a inclusão no Calendário de 
Eventos do Estado do Maranhão da Feira MA PRETA e dá outras 
providências.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado ADELMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

  PARECER Nº 723/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 293/2021, que Estabelece prioridade de atendimento a membros da 
Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros, 
fardados e em serviço, em filas para uso do caixa, em estabelecimentos 
comerciais e da rede bancária, lotérica e assemelhados no Estado do 
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Maranhão dá outras providências.

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

do Relator.

 PARECER Nº 721/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
393/2021, que Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações 
em folha de pagamento, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado MARCOS CALDAS 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 720/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
390/2021, que Declara Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão 
a toada “Maranhão meu tesouro meu torrão” canção símbolo do São 
João no Estado, reconhecida pelas Campanhas de Divulgação da Cultu-
ra Maranhense pelo mundo.

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

do Relator.

PARECER Nº 729/2021 – ao PROJETO DE LEI   Nº 395/2021, 
que Institui a Semana dos Direitos Humanos nas Escolas do Estado do 
Maranhão.

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

do Relator.

PARECER Nº 657/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
187/2021, , que Dispõe sobre a utilização dos recursos provenientes 
das multas administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabeleci-
mentos comerciais por conta do enfrentamento ao COVID-19 em todo 
o Estado do Maranhão.

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

do Relator.
             
PARECER Nº 684/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

231/2021, que Regulamenta a Comercialização de Energéticos para 
Menores de Idade no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 610/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
266/2021, que Institui março como mês de conscientização sobre brin-
cadeiras de potencial lesão ofensiva física no Sistema de Ensino Público 
e Privado, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 660/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
329/2021, que Dispõe sobre a regulamentação das condições de repou-
so para os profissionais farmacêuticos nas Instituições de Saúde Pública 
do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 680/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
251/2021, , que Dispõe sobre a realização de exame genético para pes-
quisa de mutação em genes relacionados ao câncer de mama e de ovário 
em mulheres com alto de risco de desenvolvimento, que serão feitos 
nas unidades públicas ou conveniadas integrantes do Sistema Único de 
Saúde – SUS e dá outras providências.    

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 643/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
363/2021, que Dispõe sobre a qualificação e treinamento de guardas 
municipais do Estado do Maranhão para atuarem nas ocorrências rela-
cionadas à Lei Maria da Penha.

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

do Relator.

PARECER Nº 725/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
406/2021, que Cria o Dia Estadual dos Praticantes de Skateboarding.

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

do Relator.

PARECER Nº 717/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
409/2021, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Esperança Re-
novada – IER, no Município de Bacabeira, Estado do Maranhão

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

do Relator.

PARECER Nº 718/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
410/2021, que Declara de Utilidade Pública o Grêmio Recreativo Es-
cola de Samba “Império Serrano”, no Município de São Luís, Estado 
do Maranhão

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

do Relator.

PARECER Nº 743/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
421/2021, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Fundação 
Evangélica Maranata, com sede e foro no Município de São Luís, Es-
tado do Maranhão

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

do Relator.
PARECER Nº 741/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

422/2021, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto de 
Vida Consagrada Servos do Coração de Maria, com sede e foro no Mu-
nicípio de Codó, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ZITO ROLIM
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES 
DECISÃO: APROVADO pela maioria, nos termos do voto 

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 22 de setembro de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão
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FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2021, 
referente a Ata de Registro de Preços n.º 003/2021, Processo Adminis-
trativo nº 1929/2021-ALEMA. OBJETO:  Fornecimento de materiais 
e serviços comuns de engenharia. CONTRATADA: L. Aguiar Ribei-
ro EIRELI, CNPJ nº 30.346.271/0001-64. NOTAS DE EMPENHO: 
Foram emitidas em 13/03/2021 pela ALEMA as Notas de Empenhos 
a seguir discriminadas:  n.º 2021NE001580 no valor de R$ 7.846,30 
(sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos); n.º 
2021NE001581 no valor de R$ 18.887,29 (dezoito mil, oitocentos e oi-
tenta e sete reais e vinte e nove centavos) ); n.º 2021NE001582 no valor 
de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) ); n.º 2021NE001583 
no valor de R$ 46.702,07 (quarenta e seis mil, setecentos e dois reais e 
sete centavos) ); n.º 2021NE001585 no valor de R$ 40.866,50 (quarenta 
mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/1993, Processos Administrativos 
nº.s 1929/2021-ALEMA e 1833/2020-ALEMA, Pregão Eletrônico n.º 
018/2020-CPL, ARP n.º 003/2021. PRAZO DE FORNECIMENTO: 
5 (cinco) dias, contados da data da assinatura da Ordem de Fornecimen-
to. DATA DA ASSINATURA: 21/09/2021. ASSINATURAS: CON-
TRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão –Geraldo Oliveira 
Júnior– Gestor da ARP; Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; L. 
AGUIAR RIBEIRO EIRELI., CNPJ nº 30.346.271/0001-64- CON-
TRATADA.  São Luís – MA, 22 de setembro de 2021.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 614/2021
                                                                         
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso XX 
do Art.12 Regimento Interno e nos artigos 235, inciso II e 236 da Lei nº 
6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Mara-
nhão) e tendo em vista os fatos constantes do Processo  nº  2407/2021-
AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA SILVA 
CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº 1389287, 
CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA, Técnico Legislati-
vo de  Administração, matrícula nº 701714 e FELIPE KAUE LIMA 
MOREIRA, Assistente Legislativo Administrativo, matrícula 1630037, 
para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Sindi-
cância Administrativa, para apuração dos fatos constantes nos autos do 
Processo 2407/2021-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do 
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.  

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 02 de setembro 

de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 617/2021

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do Memorando nº 362/2021-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR os servidores, FRANCISCO MURARIO 

DE ARAUJO FILHO, matrícula nº 1637073, RAIMUNDO DE JESUS 
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº 1647247, MARIA DE LOUR-
DES LOPES, matrícula nº 1392497 e EDUARDO FERNANDES DA 
SILVA JÚNIOR, matrícula nº 1642552, para sob a presidência do pri-
meiro, constituírem a Comissão de Inventário de Material, desta As-
sembleia Legislativa.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 10 de setembro 

de 2021. 
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 618/2021

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO       
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do Memorando nº 362/2021-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR os servidores, RAIMUNDO DE JESUS 

CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº 1647247, RUBENS PALTA-
NIN FILHO, matrícula nº 1605195, MARIA DO CARMO ALVES DE 
SOUZA, matrícula nº 155499 e ANA CRISTINA COELHO MORAIS, 
matrícula nº 1660398, para sob a presidência do primeiro, constituírem 
a Comissão Permanente de Baixa Patrimonial, desta Assembleia Le-
gislativa.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 10 de setembro 

de 2021. 
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 619/2021

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO       
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do    Memorando nº 362/2021-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR os servidores, RUBENS PALTANIN FI-

LHO,   matrícula nº 1605195, DELSON SANTOS CAMPOS, matrícu-
la nº 257915, LAERCIO SILVA PRAZERES, matrícula nº 1392455 e 
MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA, matrícula nº 155499, para 
sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial de   In-
ventário desta Assembleia Legislativa.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 

publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 10 de setembro 

de 2021. 
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 620/2021

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO       
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do Memorando nº 362/2021-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores, RUBENS PALTANIN FI-

LHO,   matrícula nº 1605195, ANA CRISTINA COELHO MORAIS, 
matrícula 1660398, JORDANIA MOURA RIBEIRO, matricula nº 
1604396, MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA, matrícula nº 
155499 e LEANDRO AIRES LIMA, matrícula nº 1648153, para sob 
a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Avaliação Patri-
monial desta Assembleia  Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 10 de setembro 

de 2021. 
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

P O R T A R I A   Nº 786/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a indicação da Direto-
ria de Administração através  do Processo  nº 4838/2019-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores VALTERLAN OLIVEIRA DA 

COSTA, matrícula  nº 1629666 e GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR, 
matrícula nº 1646314, ambos  lotados na Diretoria de Administração, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal   Substituto da  
Contratação firmada entre a Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão e a Empresa PLANETA CONSTRUÇÕES CIVIS COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONDICIONADORES DE AR  
EIRELI, cujo o objeto refere-se  a execução dos serviços  contínuos de 
manutenção preventiva, corretiva e operação de todos os equipamentos 
componentes do sistema de refrigeração do edifício do Complexo de 
Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, con-
forme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e 
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 21 de setembro  
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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