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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia três de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Cou-
tinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edson Araújo, Edivaldo 
Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, 
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, 
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora So-
corro Waquim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Ro-
lim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César Pires, Detin-
ha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Pastor Cavalcante 
e Ricardo Rios. 

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 WENDELL LAGES (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 ROBERTO COSTA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 021 / 2022

ALTERA O ARTIGO 210 DA LEI 
6.107 DE 1994 PARA ACRESCER O 
INCISO XXII NOS SEGUINTES TER-
MOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

 O artigo 210 da Lei Estadual n.º 6.107 de 27 de julho de 1994 
passa a vigora acrescido do inciso XXII, com a seguinte redação:

“Art. 210. [...]
[...]
XXII – violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício 

de sua função.” 
Art. 1 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de fevereiro 
de 2022 - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa garantir prerrogativas aos ad-
vogados, incluindo a vedação de violação ao direito previsto na Lei 
8.906/1994 pelos servidores públicos no Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do Estado do Maranhão. É fato que esses profissionais exercem 
função essencial da justiça na defesa de interesses públicos e privados. 

Hoje, o Brasil conta com mais de 1 milhão de advogados, para 
dar andamento em cerca de 80 milhões de processos. Para tanto, a clas-
se possui referidas prerrogativas, ou seja, direitos específicos relativos 
ao exercício de suas atividades profissionais. Destarte, proteger as prer-
rogativas profissionais dos advogados é medida de defesa social em 
vista dos interesses de terceiros que a classe representa. 

Neste caso, os direitos conferidos aos advogados estão intrinsi-
camente ligados ao exercício da profissão na plena defesa dos clientes, 
com independência e autonomia, sem temor do magistrado, ou mesmo 
representante do Ministério Público ou de qualquer agente público que 
possa constranger ou diminuir o papel do profissional do Direito, en-
quanto defensor das liberdades.

Dentre outras garantias os advogados podem consultar processos, 
mesmo sem procuração, ou até inquéritos policiais protegidos por sigi-
lo. As prerrogativas profissionais da classe estão previstas no Estatuto 
dos Advogados, Lei 8.906 de 1994, que sofreu, recentemente alteração 
para consta o crime de violação de prerrogativas 

Nessa toada, a Lei Federal n.º 13.869/2019 que alterou o Estatuto 
dos Advogados para tipificar como crime a conduta de violar prerroga-
tivas do advogado no artigo 7º-B, fez a seguinte previsão:

Art. 7º-B.  Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advo-
gado previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Incluí-
do pela Lei nº 13.869. de 2019)

A inserção no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado 
do Maranhão, Lei n.º 6.107/1994, de vedação à violação das prerro-
gativas dos advogados caminha de mãos dadas com a ordem jurídica 
vigente, ao mesmo tempo em que, eleva as garantias constitucionais na 
defesa da ordem e garantia da dignidade da pessoa humana. 

A exemplo, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), há constantes 
aprimoramentos de oferta de produtos, serviços e instalações adequa-
das. No mais, temas relativos às prerrogativas em regra são objeto de 
julgamento, dentre os quais merecem destaque: licença paternidade, 
processo eletrônica, imunidade, sustentação oral, questão de fato e o 
acesso ao tribunal. 

Diante das razões aqui expostas, e considerando que há relevante 
interesse social contamos com a aprovação do presente projeto pelos 
nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de fevereiro 
de 2022 - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 010/2022

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a 
Mesa, esta Assembleia faça realizar, em data a definir, Audiência Pú-
blica através da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia, para discutir o direito das sobras do FUNDEB para os 
profissionais da educação.

O FUNDEB foi criado provisoriamente em 2007, a partir do an-
tigo Fundef, é o principal meio de financiamento da educação básica 
no Brasil. Ajuda manter as escolas funcionando e paga salário de pro-
fessores.

O Fundef destinado exclusivamente às escolas públicas de educa-
ção básica (creches, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio, educação especial e educação de jovens e adultos). Os 
recursos vêm de impostos e tributos que, por lei, devem ser aplicados no 
desenvolvimento do ensino, como ICMS, IPVA e IPI. A ideia é com-
bater a desigualdade regional e distribuir o dinheiro para garantir um 
valor mínimo investido por aluno, igual a todos os estados.Percentual 
de contribuição da União ao Fundeb irá aumentar gradativamente de 
12% a 23% entre 2021 e 2026.

O Novo FUNDEB - Lei 14.276, que altera entre outras questões, a 
exemplo da que prevê o rateio, entre os profissionais da educação, das sobras 
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da subvinculação mínima de 70% do Fundo da Educação Básica. Diz o novo 
§ 2º do art. 26 da lei de regulamentação do Fundeb.

§ 2º Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% 
(setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao 
pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste 
salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização 
ou correção salarial.” (NR)

Alguns gestores tem questionado o rateio do Fundeb por entender que 
contraria o art. 8º, I da LC 173/2020. Porém, mesmo antes da sanção da Lei 
14.276, vários Tribunas de Contas dos Estados e de Municípios já haviam 
manifestado concordância com o rateio, uma vez que a subvinculação do 
Fundeb é disposição constitucional (norma superior a LC 173) e requer cum-
primento anual. Agora, com a nova Lei, não restam mais empecilhos para 
efetivar o rateio.

Portanto, é de extrema importância que realizemos uma audiên-
cia pública para trocar informações entre os órgãos públicos e as enti-
dades que representam os agentes envolvidos nessa questão, para que 
possamos de fato entender e tomar uma posição sobre esse assunto. 

Para abordarem sobre o tema, sugerimos que sejam convidados o 
Secretário Estadual de Educação Felipe Camarão, o Presidente da UN-
DIME Marcony Wellython Oliveira Pinheiro, o Presidente da FAMEM 
Erlanio Xavier, O Presidente do Tribunal de Contas do Estado Joaquim 
Washington Luiz Oliveira, o Ministério Público Federal, o Ministério 
Público Estadual, a Presidenta do Conselho Estadual de Educação So-
raia Raquel Alves da Silva, o Presidente do SINPROSSEMA Raimun-
do Oliveira e a Presidente do SINDEDUCAÇÂO – SÂO LUIS Regina 
Sheila Bordalo Martins. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 31 de janeiro de 2022.

 “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - De-
putado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 454/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor do Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao Senhor  Comandante 
Geral do CBM MA, Cel. Célio Roberto Pinto de Araújo para insta-
lar uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade de Presidente 
Dutra, neste Estado.

A cidade de Presidente Dutra pertence a Região Central, possui 
uma população de alta densidade demográfica, censo realizado pelo 
IBGE em 2018 apurou uma população de 47.567 habitantes.

Ponto de passagem e alto índice movimentação cambial. Tem 
também como destaque econômico o comércio, que é um dos princi-
pais itens da economia local, com a presença de franquias que trazem 
marcas e atraentes lojas de móveis e decoração. 

Considerando que prédios comerciais, são vulneráveis a quais-
quer acidentes que possam ocorrer em razão da imprevisibilidade dos 
incêndios, e outros tipos de acidentes (afogamentos, de trânsito, etc.) e 
em virtude do crescimento de queimadas e o aumento vertical da cida-
de, existe a necessidade da instalação de um quartel do Corpo de Bom-
beiros, acompanhando assim, o desenvolvimento do município.

Informamos que a referida proposição já foi requerida anterior-
mente, através da INDICAÇÃO Nº 1131/19, publicada no Diário da 
Assembleia no dia 03/09/2019.

Portanto, na qualidade de porta-voz e de legítima representante 
no Parlamento Estadual da população de Presidente Dutra, solicitamos 
especial atenção ao nosso pleito, atendendo a permanente reivindicação 
do povo presidutrense e região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de janeiro de 2022. 
- Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 455 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, considerando o que está 
acontecendo em vários municípios do Maranhão devido as enchen-
tes decorrentes das fortes chuvas, e considerando os impactos imedia-
tos e posteriores, venho apresentar um pacote de  sugestão de medidas 
para esses municípios que estão sofrendo demais:

✓Redução de ICMS para as empresas que atuam nos muni-
cípios afetas pelas enchentes, bem como o parcelamento dos valores 
vencidos e vincendos;

✓Concessão de um Auxílio moradia extraordinário no valor 
de R$ 600 pelo mínimo de 06 meses;

✓Entregas de refeições gratuitas para almoço e jantar conce-
didas pelos restaurantes populares mais próximos dos Municípios 
afetados pela enchente;

✓Incentivo fiscal para as empresas que fizerem doação para 
os municípios;

✓assegurar o apoio do corpo de bombeiros e defesa civil, dan-
do todo suporte;

✓assegurar o apoio do corpo de bombeiros e defesa civil, dan-
do todo suporte;

✓Doação de cestas básicas e de kit de cama e banho;
✓Envio de equipes epidemiológica aos municípios para tra-

balhar a prevenção de doenças como a cólera e leptospirose;
✓Garantia de fornecimento de água potável para ingestão;
✓Atuação do Estado na estruturação de galpões ou quadra 

para abrigos das pessoas dos municípios alagados e/ou inundados.
O objetivo dessa proposição é sugerir(contribuir) ao Estado do 

Maranhão algumas ações/medidas que possam amenizar os efeitos das 
enchentes nos municípios afetados pelas enchentes.

Em decorrência do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições 
das Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da 
Constituição do Estado do Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Re-
gimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a 
indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 05 de janeiro de 
2022. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 456/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Es-
tado da Infraestrura, Senhor Clayton Noleto, para que determinem o 
asfaltamento da MA-141, tendo início  na BR-135 no Baixão Gran-
de, município de São Domingos  e finalizando no povoado Leandro 
na MA-272 no município de Fernando Falcão.

A MA-141 corta vários povoados de São Domingos, Tuntum e 
Fernando Falcão, que juntos chegam a mais de 30 mil habitantes.

A referida estrada que tem 123 km e que está projetada a mais de 
30 anos, além de beneficiar São Domingos, Tuntum e Fernando Falcão, 
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beneficiará Barra do Corda, Mirador, Colinas, Santa Filomena e Presi-
dente Dutra entre outros municípios da região.

Diante dos problemas que a população vem enfrentando pela fal-
ta de estrutura da estrada, que se constitui um direito social do cidadão, 
solicitamos especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador no 
sentido de atender ao nosso pleito, pois a efetivação desse investimento 
estrutural será assegurada, aos moradores daquelas localidades, o direi-
to a uma melhor qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de janeiro de 2022. 
- Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 457/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, SEJA ENCAMI-
NHADO OFÍCIO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, SR. FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), SR. MÁRCIO 
HONAISER, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO 
DE IMPLANTAR UM RESTAURANTE POPULAR NA CIDADE 
DE PARAIBANO-MA.

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada e de qualidade para as famílias de Paraibano 
principalmente aquelas que não tem o que comer e necessitam de uma 
alimentação de qualidade com um valor acessível.

 Diante disso, requer-se a implantação de um restaurante popular 
no município uma vez que a Política de Segurança Alimentar e Nu-
tricional vem sendo uma prioridade nesse governo, visando garantir 
condições de acesso a alimentos básicos, de qualidade e quantidade 
suficiente a todos os cidadãos, tendo como uma das metas a ampliação 
da rede de atendimento, além de servir como espaço para orientações 
de saúde e cursos voltados para a área de segurança alimentar, visando 
melhorias nas rendas das comunidades.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 janeiro 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 458/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Se-
nhor Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 459/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 460/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscientização 
populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser propí-
cio à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika e da 
Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 461/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Francis-
co Alves da Silva solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 462/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
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cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 463/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 464/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 465/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 466/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cachoeira Grande, Senhor 
Raimundo César Castro de Sousa, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 467/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone Pi-
nheiro Marques, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Inscrito o Deputado Edson Araújo, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, senhores deputados, 
senhoras deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. 
Inicialmente, eu gostaria de dar um bom dia para todos e um feliz 
2022. Ao cumprimentá-los, eu expresso a minha alegria em poder 
retomar os trabalhos no nosso plenário, espaço muito importante de 
democracia, de diálogo, de debate, de reflexão e de amadurecimento 
de ideias. Entretanto, não podemos deixar de lembrar o momento 
tão difícil que estamos vivendo em função da proliferação da gripe 
H3N2 e da ômicron, nova variante que vem, de forma obrigatória, 
retirando as pessoas do convívio social e causando insegurança pela 
sua letalidade. Aliada a esta situação, vemos também muitas famílias 
do nosso estado sofrendo as consequências das enchentes nesse período 
invernoso, época em que a solidariedade de todos é relevante. Por 
oportuno, ratifico o compromisso de contribuir e defender os interesses 
da população, de um modo geral, e em especial da categoria de 
pescadores artesanais e produtores de agricultura familiar, e também 
dizer que o recesso parlamentar se constitui uma oportunidade para 
solidificar o compromisso com as bases comunitárias, ocasião em que, 
com o apoio da assessoria parlamentar, visitamos vários municípios, 
colônias de pescadores e entidades sindicais, o que favoreceu o 
aprofundamento do conhecimento da realidade, priorizando algumas 
demandas e trabalho junto aos nossos companheiros dirigentes de 
pesca e colaboradores. É com muito orgulho que aqui represento os 
pescadores artesanais do nosso estado e faço isso não apenas com o 
dever partidário, mas, principalmente, com o compromisso de toda uma 
vida política originada e construída entre esse segmento. Nessa posição, 
o meu primeiro compromisso é o de contribuir e dar todo o apoio ao 
setor pesqueiro de nosso estado, aos profissionais de todo estado que 
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estão sendo prejudicados pelo não recebimento do seguro-defeso, que 
é um benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo mensal 
destinado aos pescadores que ficam impossibilitados de desenvolver 
suas atividades produtivas da pesca artesanal na época do defeso 
quando não se pode pescar para a preservação das espécies. Estando 
essas famílias enfrentando grandes necessidades financeiras para se 
manterem durante esse período, por viverem exclusivamente da pesca 
e não disporem de outra fonte renda. Nessa oportunidade, agradeço ao 
pessoal da equipe, não mediu esforços no sentido de focar para as reais 
necessidades desse público, pois cada região tem suas peculiaridades, 
dificuldades e problemas, ao tempo em que realizamos lives discutindo 
temáticas pertinentes ao interesse dessa categoria. Desejo um bom ano 
parlamentar a todos os pares do nosso exercício na missão coletiva de 
bem representar os interesses do povo do nosso estado, a fim de que se 
sintam devidamente representados. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, uma Questão de Ordem. Deputado Vinícius Louro.

SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor 
Presidente, daqui a pouco, irei a esta tribuna fazer um pronunciamento, 
mas, desde já, haja vista, contudo, o deputado Wellington do Curso irá 
se pronunciar, quero aqui parabenizar o deputado Wellington do Curso, 
pela vice-liderança do Bloco Parlamentar Democrático...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Feito o registro Deputado Vinícius Louro

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, galeria e imprensa, meu irmão, meu 
amigo Vinícius Louro, nada melhor do que um dia após o outro e meu 
amigo, meu irmão Vinícius Louro parabéns por liderar, no ano de 2022, 
o maior Bloco da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Então, a grande responsabilidade recai sobre vossos ombros. V. Ex.ª 
aí a responsabilidade de liderar, de comandar, receber os anseios dos 
demais membros do Bloco e sendo o maior Bloco da Assembleia 
Legislativa, eu acredito também que em todos os outros anos que nós 
já estivemos na Assembleia Legislativa é a primeira vez que temos um 
Bloco com a grande quantidade de Deputados e, com certeza, recai 
sobre vossos ombros uma grande responsabilidade, mas conhecendo 
V. Ex.ª há muito mais tempo antes de ser Deputado, conhecendo V. 
Ex.ª como Parlamentar na Assembleia Legislativa, eu tenho certeza 
que V. Ex.ª vai desempenhar muito bem as suas funções para atender 
os anseios dos Deputados que estão no Bloco, liderados por V. Ex.ª. 
Então, muito obrigado por me conceder a honra de ser Vice-Líder do 
Bloco comandado por V. Ex.ª. Parabéns, Deputado Vinícius Louro. 
Senhor Presidente, estivemos no final de dezembro de 2021, janeiro 
de 2022, na Comissão Parlamentar de Recesso. Então, as atividades 
na Assembleia Legislativa estavam paradas, mas continuamos atuando 
permanentemente e o principal em defesa da Assembleia Legislativa, 
em defesa dos Deputados em uma comissão que esteve atuante durante 
todo esse período e não só atuante durante a comissão parlamentar 
de recesso, mas fomos a algumas cidades nesse período. Fomos à 
cidade de Mirador durante o período das enchentes, fomos à cidade 
de Imperatriz e prestamos a nossa solidariedade, o nosso apoio e 
fomos verificar de perto, conhecer de perto a situação nessas cidades 
atingidas pelas enchentes do início de 2022. Além disso, todo o trabalho 
durante o ano de 2021, que deu continuidade em 2022, de proposições, 
indicações, requerimentos, projetos de leis, além de fiscalização. Na 
tarde da última terça-feira, estive na cidade de Codó e fui ao Ministério 
Público Estadual protocolar uma denúncia, solicitar investigação 
do Ministério Público diante da irregularidade, da possibilidade de 
desvio, de fraude de 27 milhões de reais dos recursos do FUNDEF 
em 2019, da então gestão do Prefeito Francisco Nagibe na cidade de 
Codó. Só que, ao chegar na cidade de Codó, eu fiquei abismado com 
a quantidade de denúncias. Vieram me falar de 60 milhões de reais 
de recolhimento previdenciários. Vieram me falar de um terreno do 
aeroporto. Me mostraram vários outros prédios que são da família do 
Nagibe que estão alugados para o Governo do Estado, a exemplo do 
prédio da CIRETRAN. E constatei, eu verifiquei. Eu fui lá no prédio da 

CIRETRAN, que é da família do Diretor do Detran, Francisco Nagibe, 
alugado para o Detran e assinado pelo próprio Francisco Nagibe, pelo 
pai. Me passaram documentos referentes a possibilidade de desvio de 
recursos na saúde, convênio com o Governo do Estado. Eu vim da 
cidade de Codó cheio de documentos, cheio de denúncias. Meu amigo, 
esse cidadão, esse rapaz é problemático. E eu fiquei abismado com 
tanta fortuna, com tantas empresas, com tanto dinheiro. O que é que 
esse rapaz quer com o dinheiro público? O que é que esse rapaz quer 
metendo a mão no dinheiro público em Codó? Saiba que isso não vai 
ficar assim. Eu já tenho cinco denúncias preparadas para protocolar. 
Eu vou cinco vezes mais à cidade de Codó para levar as denúncias ao 
Ministério Público Estadual de Codó e já estou preparando também 
matérias, informações, denúncias para o Ministério Público Federal 
e Polícia Federal. Recurso federal, dinheiro federal que foi desviado, 
que teve irregularidade na cidade de Codó na gestão do senhor 
Francisco Nagib, que está acabando com o Detran, que não nomeia os 
aprovados. Já tem decisão judicial para acabar com a farra dos contratos 
temporários de um cidadão que foi para o Detran para destruir o Detran. 
Um cidadão que tem contratos temporários, cargos comissionados. Um 
cidadão que está colocando parentes, familiares no Detran. Os contratos 
irregulares continuam e ainda mais: todo o dinheiro que foi arrecadado 
com a apreensão de carros e motos no interior do estado estão sendo 
utilizados para comprar capacetes para distribuir no interior. Toma 
com uma mão, toma o carro e a moto do cidadão com uma mão e com 
a outra vai distribuir capacete. Essa é a situação na cidade de Codó 
que eu presenciei na última terça-feira. E amanhã ou segunda-feira, eu 
estou de volta à cidade de Codó. Por último, já estou inscrito no Grande 
Expediente. Eu vou utilizar o Grande Expediente para reportar a fala 
do Governador Flávio Dino, na manhã de ontem, durante a abertura 
dos trabalhos e sobre a aplicação dos recursos do Fundeb, a defesa dos 
professores. Fui a Palmeirândia, fui a Peri Mirim, fui a Bacabal, fui 
a Monção, tenho visitado os professores nos interiores do estado em 
defesa das aplicações dos recursos do Fundeb e do pagamento dos 30...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Ciro Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, colegas, galeria, imprensa, 
internautas que nos acompanham. Gostaria de iniciar as palavras, 
Senhor Presidente, agradecendo aos meus colegas de bloco, Deputada 
Helena, Deputado Rildo, Deputado Fábio Braga e Deputada Thaiza 
por me reconduzirem à liderança do nosso bloco para o ano de 2022. 
Gostaria de deixar registrado o agradecimento aos meus colegas por 
terem me reconduzido à liderança do bloco, mas eu gostaria de ressaltar 
que nós iniciamos, no dia de ontem, a Semana Nacional de Prevenção 
da Gravidez na Adolescência que tem dados alarmantes sobre nossas 
adolescentes, nossas jovens, nossas crianças. Segundo o ConecteSUS, 
no estado do Maranhão, 21% das gestantes são adolescentes, um dado 
preocupante, no ano de 2014, quando foi constatado pelo Ministério 
da Saúde que 28.244 jovens, entre 10 e 14 anos, deram à luz no nosso 
estado. É um dado muito preocupante, portanto, esta semana deve sim 
ser levada a sério e bem divulgada para que possamos contribuir com 
informações, com sugestões, com orientações para as nossas jovens. 
Isso vem bem ao encontro da nossa lei que foi sancionada, no dia 11 
de janeiro do mês passado, a Lei 11.645, pelo Governador Flávio Dino, 
que diz que, a partir desta data, todos os estabelecimentos públicos e 
privados de saúde do estado do Maranhão, laboratórios de análises 
clínicas, devem informar casos de suspeita ou de gravidez confirmada 
de jovens com menos de 14 anos de idade. Devem ser informados ao 
Ministério Publico do Maranhão, à Polícia Civil, à Secretaria Adjunta 
de Direitos da Criança e do Adolescente, à Secretaria de Saúde e aos 
Conselhos Tutelares dos nossos municípios. A partir desse marco da 
Lei 11.645, de minha autoria, esses órgãos são obrigados a informar a 
todos esses órgãos fiscalizadores para que nós possamos identificar as 
circunstâncias e onde está ocorrendo essa gravidez ou essa suspeita, 
para que eles possam apurar se é proveniente de atos ilícitos ou 
consensuais. No caso também que seja acompanhado pelos órgãos 
municipais e estaduais de saúde, acompanhamento psicológico dessas 
jovens, dessas crianças que estão perdendo a sua adolescência, a sua 
infância, e se tornando mães tão cedo. Era o que tínhamos para hoje, 
Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
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Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
Deputadas, povo do Maranhão que acompanha esta sessão, de 
modo muito especial, os da minha Região Tocantina, de Imperatriz, 
Amarante, Porto Franco, Estreito, as cidades que recebem a transmissão 
da TV Assembleia. Eu não poderia no início dos trabalhos desta 
Sessão Legislativa, ontem tivemos a abertura dos trabalhos e hoje a 
primeira Sessão Ordinária. Eu não poderia deixar de destacar um fato 
político que aconteceu, nesta semana, de grande relevância, eu diria 
decisivo no debate eleitoral que definirá o futuro do Maranhão para os 
próximos quatro anos. Foi algo que ratificou, que confirmou, mas que 
não podemos deixar de destacar, já sabíamos dessa posição por parte 
do governador, de uma construção política que demorou muito meses, 
uma decisão que não foi simples, mas que ao mesmo tempo a própria 
trajetória se construiu com o perfil da pessoa definida, sem desmerecer 
a legitimidade de qualquer um outro pré-candidato dentro desse grupo. 
Governador Flávio Dino foi eleito e reeleito no primeiro turno por 
uma grande coalizão de partidos, de forças políticas populares. E essa 
construção trouxe o resultado muito importante para o Maranhão. 
Ontem ele esteve aqui na entrega da Mensagem Governamental e 
nessa Mensagem pôde discutir uma série de avanços sociais que o 
Maranhão teve, na educação com a Escola Digna, na minha região com 
a UEMASUL, que mudou totalmente a inclusão do ensino superior 
para os nossos jovens. Já falei tantas vezes de tantas coisas boas que 
aconteceram, está acontecendo e vai acontecer na UEMASUL. Os 
Restaurantes Populares, o investimento sólido, da segurança alimentar. 
Investimentos na infraestrutura do Maranhão, na rede de saúde, em 
todas as áreas, na rede de cidadania com o Viva PROCON. E o resultado 
desse trabalho nos trouxe unidos até aqui. É natural, é legítimo que nesse 
momento vários atores que ajudaram a construir, e essa coalizão é tão 
grande que, nesse momento, não deu para continuar todos juntos, muito 
embora fosse algo que todos nós gostaríamos que estivéssemos. Mas o 
tamanho eleitoral, a estatura eleitoral de cada um e o projeto que cada 
um tem trouxe, nesse momento essa configuração que teremos. Mas 
eu quero aqui ratificar, confirmar a posição colocada pelo Governador 
Flávio Dino, que também é a minha, porque sou homem de grupo e 
agora estou no PSB. Fui muito bem recebido por esse partido. E o PSB, 
que receberá o Vice-Governador Brandão nos próximos dias, terá um 
projeto que é continuar e avançar ainda mais, Deputado Yglésio com 
essa construção política, continuar esse legado e avançar no momento 
em que tenhamos uma estabilidade política, econômica para que possa 
avançar ainda mais. O caminho percorrido pelo Vice-Governador 
Brandão, em todo esse tempo, esses mais de sete anos com a paciência, 
com a perseverança, com a lealdade, com a contribuição sem querer 
tirar o protagonismo do Governador, mas sempre participando em todas 
as decisões, em toda essa construção, trouxe a este momento. E eu faço 
questão de destacar essas virtudes, essas qualidades e dizer que essa 
decisão ela também me inclui como simples militante, como político 
que exerço o mandato, mas eu fico muito satisfeito em caminhar junto 
com o nosso pré-candidato a governador Carlos Brandão. Respeito a 
legitimidade, a construção e a contribuição de todos até esse momento. 
De modo muito especial, esta Casa viverá um momento que eu sei que 
exigirá de cada um de nós muita sabedoria, porque temos um caminho 
comum, que é o bem do povo do Maranhão, independente de partido, 
de preferência política. Ontem o Presidente Othelino disse exatamente 
dessa prioridade que é garantir que esta Casa cumpra o seu papel 
com os debates, que são pertinentes, mas sem perder o foco, que é a 
contribuição para o povo do Maranhão, porque é isso........

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que liberem o microfone do Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Porque com certeza isso é esperado de todos nós. Agradeço, Presidente. 
Vamos firmes sem perder o foco principal que é o bem do povo do 
Maranhão, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael Leitoa por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e senhores 
deputados, galeria, telespectadores que nos acompanham pelas 
plataformas digitais e pela TV Assembleia. Senhor Presidente, primeira 

sessão ordinária da última sessão legislativa da 19ª Legislatura, ano 
atípico, obviamente, por se tratar também de um ano eleitoral, quando 
o tabuleiro da política começa, de fato, a se desenhar, mas gostaria, 
Senhor Presidente, inicialmente, de destacar a sessão solene de ontem, 
mais uma vez contando com a presença do Governador Flávio Dino, do 
Vice-governador Carlos Brandão, dos nossos dois senadores, Senador 
Weverton e Senadora Eliziane, mostrando o quanto é importante a 
unidade, o respeito e o diálogo entre as lideranças políticas do nosso 
estado, mas dizer também que aquela mensagem e, principalmente, 
acredito que a maioria de nós, deputados, contribuímos muito para as 
conquistas que foram trazidas e entregues ao povo do Maranhão, sejam na 
assistência pública, sejam na assistência social, sejam na infraestrutura, 
a grande maioria dos parlamentares contribuiu de forma efetiva para a 
construção de políticas públicas que hoje mudam de verdade a realidade 
do povo maranhense, seja na entrega dos restaurantes populares, das 
mais de mil escolas dignas em todo o estado do Maranhão, seja nas 
pavimentações de vias urbanas, seja na estruturação de estradas que 
fazem as ligações entre os municípios. Tenho certeza de que essa casa 
continuará sendo o que foi durante os sete anos, coerente com o povo 
do Maranhão. Queria inclusive destacar, Senhor Presidente, a sua fala, 
no dia de ontem, de a Assembleia Legislativa não se tornar instrumento 
político-eleitoral, até porque isso não é o que o povo do Maranhão 
espera, e tenho certeza de que jamais partirá de Sua Excelência, nosso 
Presidente Othelino, tal atitude. Quero aqui cumprimentá-lo pela forma 
sempre democrática que tratou esta Casa, que tratou a oposição, que 
tratou a situação. Tenho certeza de que o homem democrático que é 
sempre fundamentará, principalmente neste ano que será obviamente 
um ano mais caloroso, e seguirá aquilo que nos resguarda, que é o 
Regimento Interno da nossa Casa e a Constituição de nosso Estado. 
Então, quero dizer que estamos também muito tranquilos com relação 
à política interna da Assembleia Legislativa, com relação ao novo 
reagrupamento de blocos. Faz parte do processo democrático e de mim 
também, presidente, V. Ex.ª não pode esperar nada diferente, pois nós 
vamos sempre atuar em sintonia para manter a harmonia do nosso Poder 
Legislativo para o bem do povo do Maranhão, porque acredito que é 
isso que a população do Maranhão espera. Obviamente, discussões e 
debates nós sempre teremos aqui, na tribuna, na bancada, porque faz 
parte do Parlamento, faz parte das ideias, porventura, divergentes, mas 
o povo do Maranhão sempre estará em primeiro lugar nesse debate. 
Então, quero dizer também, Senhor Presidente, que o nosso papel 
enquanto parlamentar sempre tem que ser, prioritariamente, aquele que 
nos concedeu o mandato, que é o povo do Maranhão dos municípios 
onde a gente trabalha. Para finalizar, queria destacar que toda a 
composição, seja ela parlamentar ou externa, nós haveremos sim de 
tratar. Deputado Marco Aurélio falou da ratificação da reunião política 
que ocorreu, no último dia 31, quando foi ratificada a decisão de nosso 
grupo político liderado pelo Governador Flávio Dino, a pré-candidatura 
do Carlos Brandão. São legítimas as outras candidaturas que também 
saíram do nosso grupo político, grupo político esse que está unido desde 
2006, desde quando o Governador Jackson Lago foi eleito com ajuda 
do ex-governador Zé Reinaldo Tavares. Se manteve unido em 2010, 
se manteve unido em 2014, se manteve unido em 2018. Há hoje, de 
fato, duas candidaturas postas ou três candidaturas postas que integram 
aquele grupo, desde 2006, mas nada impede que o diálogo continue 
permanente para que a gente possa, com certeza, num futuro próximo se 
unificar novamente para que a gente possa construir o Maranhão que o 
povo sempre precisa e que deseja. As questões partidárias, obviamente, 
vão se desenhando, alguns podem inclusive cobrar, e alguns cobram, 
porque é natural da cobrança a questão da fidelidade partidária tendo 
em vista que eu sou do PDT, mas também sou de um aglomerado de 
partidos e liderado pelo nosso Governador Flávio Dino, e não vou 
entrar no mérito interno do meu partido, pois isso eu discuti com o 
presidente nacional do partido e o presidente estadual do partido. 
Existem questões locais também que alguns dos senhores conhecem 
com maior profundidade, e o que a gente sempre vai manter é lealdade 
naquilo que a gente acredita, eu nunca tomei nenhuma decisão sem 
comunicar o presidente do meu partido, sabe do meu posicionamento 
desde muito tempo, há mais de ano que eu defendo a unidade do nosso 
grupo, nunca defendi o contrário, e defendi sempre a pré-candidatura 
do nosso Vice-Governador Carlos Brandão por entender que a política 
também é feita de momento e acredito que chegou o momento do nosso 
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vice Carlos Brandão ser o governador do nosso... só para concluir, mas 
de forma muito respeitosa, porque dentro do meu partido eu não tenho 
só relações políticas, tenho relações profundas de amizade e respeito, 
e essas são inegociáveis, e a gente sempre vai manter o diálogo e o 
respeito. Aqui nesta Casa tem um Título de Cidadão, aprovado, para 
o nosso Vice-Presidente do partido, Presidente da Federação dos 
Prefeitos, nosso presidente, prefeito Erlânio Xavier. E gostaria muito, 
Senhor Presidente, que ainda esse semestre a gente fizesse essa entrega, 
porque reconheço tudo o que o Erlânio Xavier já fez também pelo nosso 
estado, não é por agora termos opções políticas diferentes que o passado 
se apagará e o respeito deixará de existir. Com muita tranquilidade, com 
muita serenidade, faço esse pronunciamento também comunicando, 
obviamente, ratificando, obviamente, a nossa posição política. Então 
era esse o meu pronunciamento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Daniella. Deputada Daniella, V. Exª tem cinco minutos, sem 
apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA (sem revisão da 
oradora) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia, colegas deputados, 
bom dia imprensa, telespectadores que nos acompanham por meio 
da TV, internautas, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria aqui de 
agradecer a Deus pela oportunidade de poder retornar a esta Casa, nós 
que estamos na primeira sessão desse ano legislativo, Sessão Ordinária 
desse ano legislativo, diante de tudo que nós temos vivido nos dois 
últimos anos, para a gente é motivo de muita alegria poder estar aqui 
se reportando aos maranhenses, gozando de muita saúde acima de 
tudo. Nós que tivemos, saímos agora do recesso parlamentar, mas o 
nosso trabalho nunca parou durante todo o recesso. Eu poderia hoje, 
aqui, Senhor Presidente, subir a essa tribuna para falar das inúmeras 
atividades que nós desenvolvemos durante o recesso parlamentar, mas 
eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, porque o motivo de 
eu estar aqui, hoje, me reportando a todos os maranhenses que nos 
acompanham é para parabenizar, inicialmente, o Governador Flávio 
Dino. Parabenizá-lo pela mensagem governamental, esclarecedora 
que ele trouxe a nós, pela prestação de contas que ele fez na 
Assembleia Legislativa aqui, no dia de ontem. E também parabenizá-lo 
principalmente pela manutenção do nome do nosso Vice-Governador 
Carlos Brandão como o seu pré-candidato a Governo do Estado. Nós 
sempre acreditamos nesse projeto. Lembro-me bem que há dois anos 
eu, por acreditar, por conhecer as inúmeras qualidades que o nosso 
Vice-Governador tem, Deputada Socorro, qualidades essas de homem 
exemplar, de homem honesto, de um homem íntegro, de um homem 
que já contribuiu muito com o estado do Maranhão, Deputado Arnaldo, 
abracei esse projeto, trouxe o nome do Vice-Governador a essa Casa. 
Muitos ainda não o acompanhavam e a Deputada Daniella já batia aqui 
na mesa e já dizia: “Carlos Brandão será o nosso governador”. E agora 
o Governador Flávio Dino concretiza o que todos, o que muitos de nós, 
muitos maranhenses que conhecem de fato o que é trabalho, o que é 
honestidade, o que é integridade já esperávamos. Então não dá para 
passar por esta Casa, hoje, nesse início de ano e não o parabenizar pela 
escolha. Em tempo também, quero aqui reconhecer a legitimidade de 
todos os demais candidatos, pré-candidatos, falar do nosso respeito 
nesse processo democrático, parabenizar a posição do nosso Presidente 
da Assembleia, que mais uma vez se posicionou da forma que todos 
nós esperávamos, de uma forma realmente imparcial como presidente. 
Então, Presidente, era isso que nós esperávamos realmente desta 
Casa. E quero aqui lhe parabenizar e dizer que mais uma vez V.Exa. 
não nos surpreende com a sua ação, porque nós que conhecemos o 
seu trabalho, o trabalho que V.Exa. vem desenvolvendo durante esses 
últimos anos aqui na Casa, a gente fica muito feliz de saber que nós 
somos comandados por um homem como V. Excelência. Então, para 
encerrar aqui as minhas falas, quero, mais uma vez, só reafirmar o meu 
compromisso e dizer que agora, mais do que nunca, eu vou arregaçar as 
minhas mangas e vou percorrer os quatro cantos do estado. E por onde 
eu levar o meu nome como deputada estadual, podem ter a certeza que 
eu também estarei levando o nome do nosso Vice-Governador Carlos 
Brandão e do pré-candidato a senador Flávio Dino. Agradeço a todos. 
Que Deus possa nos abençoar e nos dar muita sabedoria na condução 
desse processo. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Muito obrigado pelas palavras, Deputada Daniella. Deputado Yglésio, 

V.Exa. está inscrito no Pequeno Expediente, mas nós já começamos o 
horário da Ordem do Dia. Creio eu, hoje, que nós não temos a Ordem 
do Dia. Então já vou chamar o tempo dos Blocos e V. Exa. já vai ser 
chamado para a tribuna. Os senhores deputados precisam se inscrever 
com os respectivos líderes, porque nós já estamos, aliás, só vai haver 
a redistribuição dos tempos a partir de amanhã. Deputado Wellington, 
V.Exa. vai ao Grande Expediente, não é isso? Então eu vou pedir a 
V.Exa. a sua paciência para que o Deputado Yglésio ainda ocupe o 
Pequeno Expediente. Em seguida, V. Ex.ª utilize o Grande Expediente. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor 
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Ex.ª tem cinco minutos, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) - Senhor Presidente, além do tempo do Grande Expediente, vai 
haver algum tempo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Sim, Deputado Vinícius. Nós teremos, em seguida, o Tempo dos 
Partidos e Blocos ainda no formato do ano passado. A partir de terça-
feira, vai atualizar. Deputado Yglésio, V. Ex.ª está com a palavra. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Obrigado, Senhor Presidente. Bom dia a todos, bom dia a 
todas. É o primeiro pronunciamento do ano e eu não poderia deixar 
de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesse período 
de recesso. Nós viemos à Assembleia praticamente todos os dias, 
mantendo o trabalho, recebendo pessoas, atendendo demandas, e não 
poderia deixar de iniciar este ano tratando de um dos problemas que se 
apresentaram nos últimos dias. Nós destinamos, desde o ano passado, 
uma emenda para o município de São João dos Patos no valor de R$ 500 
mil para a pavimentação com bloquete da cidade. Foi feita uma seleção 
de ruas, a Travessa Almirante Tamandaré, a entrada do povoado Buriti 
Largo, a Rua das Flores, Rua Rio da Lúcia, Rua da Pedra e a 125, tudo 
isso no município. O que aconteceu? A Secid foi agora, no começo do 
ano, no dia 6 de janeiro, a empresa contratada iniciou os trabalhos, mas, 
pasmem V.Ex.ªs, de maneira injustificada e injustificável, o prefeito da 
cidade, conhecido como Dr. Alexandre, foi lá e arrancou a placa do 
Governo do Estado da obra e está dando agora a maior polêmica na 
cidade, por quê? Porque ele quer que a obra não seja realizada. É o 
primeiro caso, Deputado Rafael, que eu ouvi falar, nos últimos anos, 
de um prefeito que não quer o melhoramento para a cidade. Aí qual a 
justificativa dele? Ele tem um recurso de emenda a ser desbloqueado 
de um deputado federal da cidade para ele poder licitar, ainda a licitar, 
a liberar o recurso e, a partir daí, executar a obra, ou seja, um atraso 
que vai no mínimo de três a quatro meses. Caso ele agora, para tentar 
apenas por problemas políticos com o vice-prefeito, que inclusive ele se 
elegeu, o Alexandre se elegeu porque teve o apoio do Márcio Kizoeira, 
se não ele não era prefeito do município, então, além de tudo, é ingrato. 
Lamentavelmente, fez um compromisso com o Márcio de colocá-lo 
frente à Secretaria de Saúde, mas, com pouquíssimos meses de gestão, 
ele imobilizou o Márcio e tirou da secretaria para abocanhar o governo 
todo, porque o prefeito e a sua primeira-dama são meio gulosos, 
querem tudo para si ali dentro do governo. Lamentavelmente, a gente 
não entende isso, já que o Márcio vinha fazendo uma boa gestão. Aí 
o que acontece? Por conta dessa disputa política, ele não quer que 
o Estado faça a obra. Nós tentamos entendimento, mas está o maior 
problema. A população está revoltada, ninguém entende como é que um 
prefeito está com uma obra acontecendo, a empresa na cidade e ele não 
aceita realizar. Nunca vi isso na minha vida. De toda forma, amanhã, 
o secretário adjunto da Secid vai ao município e já garantiu que vai 
tentar resolver isso aqui administrativamente para que não se precise 
utilizar poder de polícia, inclusive, também pra garantir a obra porque 
não tem nem uma justificativa, a prefeitura não pode impedir o Estado 
de realizar uma obra pública num logradouro público. Segundo ponto, o 
Estado também agora não pode deixar de fazer a obra, porque já foi gasto 
recurso público. Então, são situações que precisam ser solucionadas 
pelo bom uso do dinheiro. Então secretário Márcio Jerry me garantiu 
que vai resolver o problema, a gente confia nisso, mas de toda forma já 
entrei também, já entramos com uma ação, um mandado de segurança, 
lá no município de São João dos Patos, na Comarca de São João dos 
Patos, para que seja analisado pelo magistrado; magistrado local essa 
situações. Inclusive enseja punições de improbidade administrativa 
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por conta do prefeito, porque ele está claramente prejudicando os 
munícipes. Aí em relação às boas notícias que a gente tem para dar, 
nesta semana, nós inauguramos o projeto-piloto, que a gente chama de 
Reabilita Cão, que é um projeto que ele pega animais abandonados, 
vítimas de maus-tratos, os animais são levados para UEMA, depois de 
tratados são conduzidos, sedados para o Complexo Penitenciário São 
Luís, antiga Pedrinhas e são tratados ali, cuidados pelos internos. Os 
internos inclusive estão recebendo qualificação, foram construídos 
alguns canis em parceria. Quem que ajudou? Empresa Equatorial nos 
ajudou com o material da construção, a SEAP nos ajudou, a UEMA está 
nos ajudando com a questão dos cuidados aos animais também, a Terra 
Zoo, a Empresa Terra Zoo está fazendo a doação mensal da ração para o 
projeto. Então, claro, as ONGs, que são nossas parceiras de longa data, 
não poderia deixar de registrar aqui Praça dos Gatos, a Amada, o Lar de 
Noé e a Dindas Formiguinhas, que são nossas ONGs parceiras. Então 
aproveito para mandar um abraço ao secretário Murilo que tem sido 
um gigante na gestão da SEAP. E esse é mais um projeto que mostra 
qualidade do trabalho e a humanização dentro da secretaria. Nós no 
domingo em relação ao Moto Club de São Luís teremos o jogo contra o 
Cordino, avisar a torcida que já estamos organizando os detalhes finais 
da viagem, questão de ônibus, tudo isso, tivemos o jogo no final de 
semana contra o Tuntum, jogamos muito melhor em comparação contra 
o 1º jogo contra o São José e a torcida pode contar com um grande 
trabalho para o domingo também. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Márcio Honaiser, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem revisão 
do orador) – Bom dia a todos os colegas deputados, todos os presentes, 
a todos que nos assistem pela TV Assembleia, imprensa. Como é bom 
estar de volta, estou muito feliz de retornar à Assembleia Legislativa, 
como para poder exercer daqui, da Casa do Povo, meu mandato de 
deputado estadual, meu não, de mais de 56 mil eleitores maranhenses 
que me confiaram essa missão. Função na qual eu nunca me afastei 
completamente, mas pude conciliar, com outra missão também tão 
importante, que foi ajudar os maranhenses que mais precisam como 
Secretário de Desenvolvimento Social. Se lá atrás em 2019, eu 
soubesse que a pandemia chegaria e que agravaria ainda mais a vida 
das pessoas, as desigualdades, eu não teria hesitado, como cheguei a 
relutar em assumir quando fui chamado para ir para a SEDES, mas 
Deus tem planos para nós, que só ele sabe, eu estava à frente da SEDES 
justamente quando as pessoas mais precisavam dela, dessa Secretaria. 
E com uma equipe aguerrida, determinada e disposta como a que 
nós temos na SEDES, sob o comando do Governador Flávio Dino, 
pudemos atender pelo menos parte das expectativas e necessidades 
da população neste momento de crise sanitária, econômica, causado 
também pela pandemia. Saímos de 23 restaurantes quando cheguei na 
SEDES para 70. Somos hoje a maior rede de restaurantes populares 
do Brasil, tendo almoço e jantar por apenas R$ 1,00. Implantamos o 
vale gás, beneficiando quase 120 mil famílias com botijões. Hoje o gás 
chega a ser quase um artigo de luxo para muitos maranhenses. Fizemos 
a campanha para a adesão da tarifa social da energia e chegamos a 
mais de um milhão de beneficiados com desconto na conta de energia. 
Chegamos ao segundo lugar em nosso país. Fomos pioneiros no Brasil 
com o Auxílio Cuidar, amparando e ajudando crianças e adolescentes 
órfãos do covid, que serviu de experiência e para implantação depois do 
Nordeste Acolhe. Levamos emprego e renda para mais de 60 municípios 
através do programa Mais Renda com as capacitações itinerantes. São 
mais de três mil pequenos empreendedores capacitados, equipados e que 
podem agora tocar seus pequenos negócios em alimentação, costuraria 
e beleza. Com essa gestão houve um reconhecimento do nosso Estado e 
eu fui convidado para ser presidente nacional do Fórum dos Secretários 
de Assistência Social, o Funseas, onde pudemos lutar pela valorização 
dos trabalhadores da assistência social, pela manutenção do orçamento 
do Sistema Único da Assistente Social, o SUAS, entre tantas outras 
reivindicações encampadas. Todos os nossos colegas Secretários em 
todo nosso país, uma experiência com a qual eu aprendi muito. Ainda 
tivemos mais de 100 poços entregues; 50 CRAS e CREAS reformados 
e construídos e mais de 50 entidades que são, hoje, beneficiadas pelo 
Banco do Alimento, mais ainda 40 municípios recebendo o Programa 
do Leite, que é fundamental para estas crianças. Entregamos colchões, 
cestas básicas, itens de alimentação, de limpeza para dezenas de casas 

de acolhimento e também às pessoas afetadas pelas enchentes. São 
tantos números que eu poderia passar a manhã apresentando aqui para 
vocês, colegas Deputados e para os que nos assistem, mas não é isso 
que importa neste momento. O que realmente importa para mim, como 
cristão, é a vida das gentes que conseguimos mudar, transformar, é a 
diferença que pudemos fazer em cada casa, em cada família, seja com 
uma cesta básica, com a refeição, com o gás, com a oportunidade de 
recomeçar e poder seguir em frente com a esperança que podemos 
dar para esses maranhenses. De volta a esta Casa, quero me colocar à 
disposição e continuar trabalhando por todos os maranhenses. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius Louro, por 5 minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta tribuna 
novamente é agradecer a Deus pela oportunidade de retornar, mais 
uma vez, aqui a esta Casa, neste ano de 2022. E agradecer aos nobres 
colegas deputados estaduais que hoje o Bloco Parlamentar Democrático 
chega ao ano de 2022 a esta Casa com 19 deputados fazendo parte desse 
bloco. Eu queria, primeiramente, também agradecer, Senhor Presidente, 
a V. Ex.ª pela confiança que depositou na postura, no compromisso do 
Deputado Vinícius Louro. Agradecer ao Deputado Glalbert Cutrim 
pela articulação que tem feito na composição para aumentar o Bloco 
Parlamentar Democrático. Agradecer aos colegas, amigos deputados 
que hoje fazem parte desse bloco, como o PRTB, o Republicamos, 
que para mim muito me honra ter na continuidade do nosso bloco, 
como o Deputado Fábio Macedo, Deputado Ariston, o PTB, o PSL, 
o PMN, o PTC, o PDT, do Deputado Rafael Leitoa, que também faz 
parte desse bloco conosco, como também o PSDB. Fico muito feliz, 
Deputado Othelino, porque isso é uma forma de reconhecimento. Há 
sete anos consecutivos, nós estamos aqui na liderança de um bloco e já 
tivemos um bloco, logo no início, com quatro deputados, depois com 
cinco deputados, este último foi com seis deputados, e agora é um bloco 
representativo, grande, com 19 deputados. Isso aumenta mais a nossa 
responsabilidade, o nosso compromisso com os pares, com os colegas 
deputados e, principalmente, com o povo do estado do Maranhão, 
porque nós sabemos que o Bloco Parlamentar Democrático é um bloco 
que vem trazer muitas ideias diferentes, é um bloco plural, temos várias 
posições partidárias, como, por exemplo, o PL que tem o candidato ao 
Governo do Estado do Maranhão, um pré-candidato ao Governo do 
Estado do Maranhão, que é o Deputado Josimar de Maranhãozinho, 
tem o pré-candidato do PDT, que é o Senador Weverton Rocha, como 
também tem o pré-candidato ao Governo do Estado, que é o ex-prefeito 
Holandinha, a cujo pai, Edivaldo Holanda, eu quero agradecer, que faz 
parte aqui desse bloco. Então, é um motivo, Deputado Fábio Braga, de 
muita alegria. Agradecer novamente pela confiança e dizer a todos os 
nobres deputados que fazem parte desse bloco: contem sempre com o 
Deputado Vinícius Louro, nós estaremos aqui, juntos, irmanados para 
deliberar dentro do Parlamento Estadual sobre a melhor qualidade de 
vida, os melhores projetos que ali vão atender ao anseio da população. 
Dizer que o Deputado Vinícius Louro foi escolhido como líder, mas, no 
Bloco Parlamentar Democrático, todos os líderes são os que compõem 
esse bloco. Muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso terá 30 minutos, com direitos a apartes, 
deputado Wellington, agradeço a benevolência de Vossa Excelência em 
aguardar os pronunciamentos dos deputados que estenderam um pouco 
o tempo do Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente e demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, 
telespectadores que acompanham pela TV Assembleia, o nosso mais 
cordial, bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, utilizo o 
primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa de volta aos 
trabalhos para solicitar, mais uma vez, ao governador Flávio Dino a 
nomeação dos mil e setecentos aprovados no último concurso do Polícia 
Militar e também para defender o reajuste de 33,24% para todos os 
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professores da rede pública estadual, governador Flávio Dino, cumpra a 
lei do piso, está faltando o que, governador Flávio Dino, está faltando o 
que, secretário Felipe Camarão, para cumprir a lei do piso, os 33,24%, 
já não basta a falta de transparência dos recursos do FUNDEB, como 
foram aplicados, se teve sobra, porque não fez rateio, estamos 
solicitando inclusive a auditoria na folha de pagamento de professores 
do Estado do Maranhão para que nós tenhamos conhecimento do que 
realmente está acontecendo na Secretaria de Educação. Então hoje, 
primeiro pronunciamento, defendo a nomeação dos 1.700 aprovados e 
reajuste de 33,24% para os professores. Senhor presidente, diante da 
onda de violência, do crime generalizado, furtos, roubos das mais 
variadas formas no Estado do Maranhão, inclusive, antes de ontem 
arrobaram a agência do Bradesco na cidade de Alto Alegre do Pindaré. 
Antes de ontem, assassinaram um jovem agente de saúde e é de cortar o 
coração porque o deputado que vos fala tinha contato com essa pessoa, 
meu ex-aluno, um jovem dinâmico, alegre, um jovem da igreja. Prova 
disso é que durante o seu velório, a consternação no meio religioso, da 
Igreja Católica no seu bairro e não só em São Luís e em todo o Estado 
do Maranhão. Um crime covarde. Logo pela manhã, logo cedo fizeram 
inclusive uma imagem, uma filmagem dele brincando com o celular, 
pegando o celular e a pessoa que fez a filmagem, a pessoa que estava 
fazendo a filmagem brincou: esse jovem trabalhador, todos os dias bem 
cedo está aqui. Tão jovem que percorria a periferia, percorria as 
comunidades, conhecia a pobreza e a miséria de São Luís, do estado do 
Maranhão como agente de saúde, agente de endemias e, de forma 
truculenta, de forma covarde, ser assassinado. E o crime organizado, o 
aumento da violência já bateu à porta da Assembleia e todos nós 
sabemos disso. Um subtenente da Polícia Miliar que prestava serviço na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão foi assassinado. E, 
mais uma vez, de forma particular, eu tinha contato com o nosso tenente 
Israel há muito tempo, muito antes de ser deputado. Meu amigo do 
bairro João Paulo, quando iniciamos o Curso Wellington, lá no Bairro 
João Paulo, amigo do subtenente Israel, amigo da família, que e de 
forma covarde também foi assassinado. Um tenente coronel da Polícia 
Militar, um tenente coronel da Polícia Militar na porta de casa foi 
assassinado. E um homem testado, um homem técnico, um homem 
operacional, um dos maiores profissionais da Polícia Militar do Estado 
do Maranhão tombou vítima da violência. E aí pode até me perguntar, 
Deputado Wellington, como que um homem tão preparado, tão 
profissional foi assassinado na porta de casa durante um assalto? Eu 
creio que foi para proteger a família. Eu creio que foi para proteger 
esposa e filhos. E temos perdido nos nossos quadros policiais militares, 
policiais civis, agentes penais. Nós temos perdido nossos heróis. Se a 
violência, se o crime organizado está invadindo os quartéis, invadindo a 
Secretaria de Segurança Pública contra o Estado, imagina como fica a 
vida do cidadão comum. Nós, inclusive, na Assembleia Legislativa, 
tivemos uma deputada que teve seu veículo furtado. Então, senhoras e 
senhores, é muito mais grave do que se imagina. Mas o Governador não 
sabe o que é isso. O Governador só anda de helicóptero, de avião para 
cima e para baixo, cheio de segurança, como mais de trinta seguranças. 
O Governador não sabe o que é isso. O Governador humilhou, enrolou 
três mil e duzentos homens dizendo que ia nomear. Só nomeou mil, 
duzentos e catorze. Depois passou a chamar de cadastro de reserva. 
Estamos solicitando ao Governo do Estado a relação de todos os 
nomeados da Polícia Militar, onde fez o curso de formação, duração do 
curso de formação e onde estão lotados. Solicitamos ao Governo do 
Estado que possa nomear todos os aprovados. O Governador Flávio 
Dino vai deixar o governo dia 31 de março e vai deixar um rombo, uma 
mancha no seu governo irreparável, que é o da segurança pública. E ele 
manda agora, em primeira mão, uma medida provisória que vamos 
discutir na semana que vem reestruturando a Polícia Militar, acabando 
com alguns cargos e aumentando outros cargos para apadrinhados, para 
quem está próximo dele, com indicação. O Governador desrespeita a 
Polícia Militar do Maranhão, acabando com alguns cargos e aumentando 
outros cargos para apadrinhados, para quem está próximo dele com 
indicação. Um verdadeiro desrespeito à Polícia Militar do Maranhão. 
Aqui na Assembleia, tem um deputado que defende Polícia Militar e 
Polícia Civil, que defende os policiais militares do Maranhão. 
Governador Flávio Dino mandou uma medida provisória, reestruturando 
a polícia, acabando com o cargo de tenente, com alguns cargos de 
tenente, se não me engano, 12 cargos de tenente, ou melhor, 30 cargos 

de primeiro-tenente e criando dois cargos de tenente-coronel e nove da 
função de major. Por quê? Porque ele precisa contemplar, agradar quem 
está lá em cima. E os outros oficiais? E os praças da Polícia Militar 
como ficam? Esse é o governo da perseguição, esse é o governo que fica 
beneficiando aqueles que estão lá babando o seu governo. Nós 
denunciamos aqui o governo Flávio Dino quando ele estava fazendo 
espionagem de deputados, espionagem de juízes e promotores. Nós 
denunciamos aqui, na Assembleia Legislativa, a primeira denúncia 
partiu daqui no caso dos capelães, do uso eleitoreiro não só da Polícia 
Militar com os cargos de capelães, como o uso eleitoreiro da religião, 
dos evangélicos e agora mais uma vez! Precisamos fazer audiência 
pública, o Governador Flávio Dino precisa se explicar, a Secretaria de 
Segurança Pública tem que explicar por que está criando 12 cargos de 
tenente-coronel, nove cargos de major e extinguido 30 cargos de tenente 
da Polícia Militar. Por quê? Com qual objetivo? E mais ainda, 
transformação de batalhões em companhias, diminuindo estrutura, 
diminuindo gastos. Não tem dinheiro para nomear os aprovados, mas 
tem dinheiro para nomear contratos temporários, cargos comissionados, 
enchendo a máquina pública. Aí vem para a Assembleia Legislativa, na 
manhã de ontem, prestar contas do seu governo, um governo falido, um 
governo quebrado, um governo destruído, um governo que acabou com 
o Maranhão. E ele fez aqui um balanço de prestação de contas e vem 
falar de probidade administrativa. Governador Flávio Dino, lave a boca 
para usar a tribuna da Assembleia Legislativa. Lave a boca para usar o 
microfone da tribuna da Assembleia, para falar de probidade. Cadê o 
dinheiro dos respiradores? É uma afronta à Assembleia. Governador do 
Maranhão vem para cá para mentir. Mente, que dá bom dia a jumento. 
Mente, mente, mente, que dá bom dia a jumento. Vem falar de probidade. 
Eu anotei tudo, ele falando, falando, e eu anotando, eu sabia que ia ter 
um momento, não sabia que seria agraciado logo com 30 minutos do 
Grande Expediente, para desmascarar o Governador Flávio Dino. Vem 
falar de eficiência, mas que eficiência, Governador Flávio Dino, 
fechando posto da Aged pelo interior do estado, não tem uma barreira 
policial. Eu solicitei, desde 2015, barreiras policiais na fronteira do 
Maranhão com o Tocantins, na fronteira do Maranhão com o Piauí, não 
tem uma barreira. Atravessa-se o Maranhão de ponta a ponta e não tem 
uma barreira. Aí vem falar de eficiência! Cadê os 33,24% de reajuste 
para os servidores públicos? Isso ele não fala. 2020, melhor indicador 
de 2012/2020, ele só pega o recorte que ele quer, ele só pega o que 
interessa para continuar mentindo, fazendo o que Goebbels fazia lá na 
Alemanha, ministro de Comunicação de Hitler, o governador Flávio 
Dino, mente, mente que dá bom dia a jumento. Usa as mesmas 
estratégias de Hitler. Deputado Wellington, pode comparar Flávio 
Dino a Hitler? Pode! Porque ele utiliza a mesma estratégia, não faz 
nada, mente que fez, gasta dinheiro com propaganda, persegue aliados 
e adversários, acabou com o Maranhão, destruiu o Maranhão, o 
Maranhão tem 1 milhão e 400 mil maranhenses vivendo na extrema 
pobreza, aumentou os impostos 3 vezes, luta nossa para congelar o 
preço de referência dos combustíveis, luta nossa, 01, 02, 03, indo no 
posto de gasolina fazendo a denúncia, indo no posto de gasolina 
gravando, indo ao Ministério Público, mandando documento para 
Secretária de Fazenda, para congelar o preço de referência dos 
combustíveis, mas ele congelou, não é porque ele é bonzinho, não, é 
porque foi uma decisão de todos os governadores, ele não podia ser 
contra. A ganância dele para arrecadar foi contida pelos demais 
governadores, a exemplo do governador de Minas Gerais, governador 
Zema, que encabeçou a possibilidade e se concretizou do congelamento 
do preço médio de referência dos combustíveis. Cadê que o governador 
Flávio Dino não congelou o valor do IPVA para 2022 com base no 
preço da tabela FIPE de 2021? Por que ele aumentou agora com base 
no preço da tabela FIPE para 2022. Cidadão tem um carro usado e o 
governador Flávio Dino diz que esse carro está valorizado em 25%... o 
imposto desses 25% a mais, coloca um reajuste para cobrar IPVA em 
25%. O cidadão tem um carro velho, tem um carro usado. Está pagando 
imposto mais caro na hora de vender esse carro não está valorizado, não 
tem essa valorização que Flávio Dino diz que tem. Esse economista 
Flávio Dino poderia mais uma vez seguir o exemplo do Zema lá de 
Minas Gerais que não só congelou como também parcelou em várias 
vezes e cobrança inicialmente só a partir de março. Solicitamos ao 
Governo do Estado, por meio de indicação, que ele possa congelar o 
IPVA de 2022 com base no que foi cobrado em 2021, tabela FIPE de 
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2021, mas ele não faz. Ele não faz por quê? Porque precisa arrecadar. É 
a ganância da arrecadação, é a ânsia da arrecadação. Esse governador 
que quer arrecadar mais com os impostos do IPVA é o governador que 
mais tem arrecado o ICMS dos combustíveis. É o mesmo que aumentou 
três vezes do ICMS dos combustíveis, é o mesmo que apreendeu mais 
de 50 mil carros e motos os trabalhadores maranhenses. É o mesmo 
agora que quer pagar de bom moço junto com o Diretor do DETRAN e 
o dinheiro que arrecadou com a apreensão de carros e motos ele agora 
compra capacete superfaturado, capacete de péssima qualidade, a 
empresa que comprou os capacetes para fazer doação é o Estado. O 
Estado comprou capacetes superfaturado de péssima qualidade. Qual a 
empresa que forneceu os capacetes, Deputado Wellington? Uma 
empresa ligada a Francisco Nagibe. Quem é Francisco Nagibe? É 
aquele mesmo lá de Codó que alugou o prédio da família, o prédio do 
pai para o Detran, do qual ele é direto. Deputado Wellington isso não 
existe. Tenho documento comprovando isso. Vou levar ao Ministério 
Público. Eu fui terça-feira ao Ministério Público de Codó, protocolei 
uma denúncia contra Dr. Francisco Nagibe, que nós queremos, 
Deputado Wellington do Curso, população do Maranhão, população de 
Codó, professores de Codó querem saber onde foram parar 27 milhões 
de reais dos precatórios do FUNDEF lá na cidade de Codó. Saio de 
Codó. Eu fui bombardeado de denúncias, cheio de denúncias. Meteu a 
mão em mais 60 milhões da previdência lá em Codó. Tem uma tal de 
uma área do aeroporto que eu estou indo lá amanhã ou segunda-feira em 
Codó para saber que confusão é essa lá do aeroporto em Codó. Parece 
que liberou para o Mateus, liberou para outras empresas. Parece que a 
confusão é grande. Tem mais recursos da saúde estadual, convênio com 
o Governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, com Dr. Carlos Lula, 
mais confusão. Esse cidadão lá em Codó é problemático. E aí vocês me 
perguntam: Deputado, ele meteu a mão em 27 milhões da educação dos 
recursos do FUNDEF, meteu a mão em quase 60 milhões da previdência. 
Esse cidadão é tão rico, tão rico. E ele precisa pegar dinheiro público? 
Esse cidadão é problemático. Aí V. Exas. perguntam: Por que o 
Governador Flávio Dino escolheu esse cidadão para ser Diretor do 
Detran? Ele não escolheu por critérios técnicos. Ele não escolheu por 
competência. Ele escolheu por corrupção. Flávio Dino não tinha 
ninguém mais incompetente e mais corrupto para colocar no Detran. Aí 
ele disse: Eu vou colocar um cara incompetente e corrupto para 
comandar o Detran. Tem alguém aí? Tem. Quem? Francisco Nagib. Na 
primeira semana que ele chega, já chega colocando um monte de 
contratos temporários, chega colocando um primo na folha, chega 
colocando o pessoal que trabalha com ele lá na Prefeitura de Codó, 
trabalhava. Continua com os contratos temporários, quer aumentar a 
taxa para a emissão de novas placas. O cidadão está fazendo política 
dentro do Detran. Me mandaram a foto ontem dele recebendo prefeito 
do interior do estado, fazendo articulação política em nome do povo, 
em nome do Detran, chamando prefeito e vereador para pegar apoio 
para a candidatura de deputado estadual. Cadê o Ministério Público? 
Ninguém vê isso? Ninguém faz nada? Pegando lideranças, prefeitos e 
vereadores de deputados e levando para dentro do Detran, cooptando. 
Crime eleitoral, palhaçada com a cara da população. E eu trouxe mais 
documentos: não só o prédio da Ciretran, mas parece que o prédio do 
Bombeiro. Meu amigo, oh cidadão problemático! Deputado Wellington, 
V. Ex.ª tem alguma coisa contra o Francisco Nagib? Nada. É porque 
começou as denúncias do Detran, servidores do Detran e ele caiu no 
radar. A partir do momento que a gente foi se debruçar sobre os crimes 
do Detran, problemas do Detran, a gente foi verificar e começou a 
chover denúncia desse cidadão na gestão dele em Codó. E esse cidadão, 
pode ter certeza de que tem muita coisa para responder na justiça e sem 
necessidade, um homem abastado, um homem rico, cheio de empresas. 
Eu nem vou falar agora porque parece que ele é traidor, estão dizendo 
que ele é traidor, eu nem sei do que se trata, mas parece que ele estava 
em um grupo para se manter no Detran, mudou de grupo. Fui a Codó e 
já me disseram que ele está mudando de grupo para não ter investigação, 
não ter auditoria da Receita Estadual nas empresas lá em Codó. Eu não 
quero crer que isso seja verdade, eu não quero crer, porque eu não vou 
entrar na vida particular, na vida empresarial dele e da família, estou me 
atendo à situação enquanto homem público, diretor do Detran fazendo 
o que faz e como ex-gestor de Codó, ex-prefeito de Codó. Aí, meu 
amigo, ele tem que prestar contas da situação dele. Agora, a situação 
das empresas dele, da família do pai, na cidade de Codó, com relação à 

auditoria, Receita Estadual, eu não tenho nada a ver com isso, até então, 
mas, se, de repente, tiver algum problema nas empresas com relação aos 
impostos, a gente já começa a se debruçar sobre esse tema, sobre essa 
situação também. Por enquanto, estou me atendo às denuncias recebidas 
com relação ao diretor do Detran e como ex-prefeito da cidade de Codó. 
Então, esse é o homem que o Governador Flávio Dino colocou para 
tomar de conta do Detran no estado do Maranhão. O Governador Flávio 
Dino fala de Escola Digna, nós protocolamos requerimento ao Governo 
do Estado para que mande para a Assembleia Legislativa a relação de 
todas as escolas reformadas, construídas ou só pintadas. E vamos em 
busca também de todos os contratos das licitações, das reformas, cópias 
desses contratos e folha de pagamento desses contratos para reforma 
das Escolas Dignas no governo Flávio Dino. Saúde: contratos 
temporários. Já citei aqui que me passaram ontem um contrato de R$ 
500 mil da Secretaria de Saúde do Estado com a Prefeitura de Codó na 
gestão de Francisco Nagib. Então, vejam como esse rapaz é 
problemático. É muita confusão. Então, na saúde, Flávio Dino vem 
falando dos avanços da saúde, mas cadê os respiradores que até hoje 
não apareceram? Eu estava olhando Flávio Dino, acompanhando Flávio 
Dino, mirando Flávio Dino, para saber se ele ia falar alguma coisa dos 
respiradores, mas não tocou nem no assunto. Aí ele pulou logo para 
outros assuntos e vem falar de Procon e Restaurantes Populares. 
Governador Flávio Dino, crie vergonha na cara! Nós somos a favor da 
construção de Restaurantes Populares? Somos. Que a miséria, a pobreza 
impera. Claro que somos! Mas esse é o retrato da falência do Governo 
do Estado, é o retrato da falência. Governador Flávio Dino, coloque, 
construa, faça mais restaurantes populares, mas crie emprego, dê 
oportunidades para as pessoas na agricultura familiar, no 
empreendedorismo, novas empresas no Maranhão. Um milhão e 
quatrocentos mil maranhenses na extrema pobreza. V. Exa. vai sair do 
governo levando um legado negativo, vergonhoso, vexatório, que a sua 
propaganda enganosa não foi capaz de cobrir, a população começa a 
acordar. Como é que o cidadão não tem candidato adversário ao Senado 
e só tem quarenta por cento. Na hora que aparecer candidato ao Senado, 
a partir de agora, para o Governo do Estado pode ter certeza que vai 
balançar as estruturas dos leões famintos e vermelhos no Palácio dos 
Leões. Os leões famintos, os leões vermelhos e os leões famintos do 
Governo do Estado. Aí ele veio me falar de PROCON, PROCON que 
só enxerga aquilo que ele quer ver, PROCON que não tem ações reais, 
concretas, contra a CAEMA, denúncias das mais variadas de diversos 
deputados, da falta de respeito, da falta de água, maranhenses carregando 
lata d’água na cabeça. Cadê o PROCON que não fiscaliza a CAEMA, 
não cobra da CAEMA? Ah, mas o PROCON está fazendo marcação de 
consulta, não faz a Secretaria de Saúde, mas faz no PROCON. É 
brincadeira! É brincadeira um negócio desse! Brincadeira um negócio 
desse. Vem falar de obras, dez milhões de obras, vamos rastrear esses 
dez milhões para onde foram, na SINFRA, foram parar onde? Quais as 
empresas beneficiadas, as mesmas empresas? Tem propina? Recebemos 
denúncia que tem secretário comprando fazenda nas bandas de 
Amarante, perto da fazenda, na entrada da fazenda tudo asfaltado, 
vamos fiscalizar solicitando informações à SINFRA, em vários trechos 
de várias rodovias estaduais, assim como denunciamos a Beira Rio. 
Assim como denunciamos o contrato bilionário de 1,6 bilhões de reais 
na travessia do ferryboat. Deputado Wellington, isso é implicância. 
Meu amigo, como é que é implicância se a empresa que ganha não tem 
nenhum ferry? Não tem nenhum ferry. A capacidade de transporte dela 
é de 40 passageiros. Não tem propulsão. Essa empresa que ganhou vai 
se beneficiar. A denúncia que eu recebi é que só de propina vai girar em 
torno de vinte milhões de reais para campanha de secretário, candidato 
a deputado federal, de candidato a governo, de candidato a senador. 
Propina de mais de vinte milhões de reais. Um contrato de 1,6 bilhões 
de reais. E o que fazer? Fiscalizar, denunciar, ir ao Ministério Público. 
Se não andou, ir ao CNJ, ir ao conselho.... denunciar, não tem outra 
coisa pra fazer. Solicitar ao Tribunal de Contas do Estado. Não tem 
outra saída. Não o tem que fazer. E como deputado estadual nós temos 
nossas limitações, temos a tribuna, as solicitações. Mas quem tem o 
poder de fiscalizar, investigar, é o Ministério Público Estadual e o 
Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Por último, o Governador Flávio 
Dino fala em paz, aí falou o sistema penitenciário, não falou nada da 
nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar, não falou dos 
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aprovados no concurso da Polícia Civil, não falou do aumento da 
violência, da criminalidade. E nada é feito, nada está sendo feito. E 
ninguém diz nada, ninguém fala nada. Vai ficando por isso mesmo. 
Governador Flávio Dino vai deixar um legado negativo, péssimo para o 
Estado do Maranhão e a segurança será um grave problema para o novo 
gestor, para o novo governador, porque foi um fiasco na mão do 
Governador Flávio Dino. Deputado Wellington tem solução? Se V. Exa. 
fosse governador do Estado tinha solução? Claro que tem. Primeiro, a 
nomeação para secretario, para comandante da Polícia Militar de forma 
técnica, competente para que possa dar resultados. Segundo, 
investimentos em equipamentos, em armamentos, em viaturas, reformar 
as delegacias, reformar os batalhões, as companhias, investimento na 
nomeação de novos policiais militares e policiais civis. Hoje tem mais 
de 400 vagas na Polícia Civil ociosas, prontas para serem nomeadas e 
prontas para realizar um novo concurso. Na Polícia Militar tem 4.200 
vagas ociosas. Dá para nomear os 1.700 aprovados e dá para fazer um 
novo concurso. Ah! não faço pela lei de responsabilidade fiscal. Mentira. 
Tem dinheiro para contratos temporários, tem dinheiro para cargos 
comissionados. Agora fracionou vários cargos comissionados em 
muitos outros, mais de 600 cargos comissionados. Para quê? Vão 
segurar bandeira em retorno, vão adesivar carros com a figurinha com a 
imagem de um camarão, a figurinha de que vamos vencer. E todos os 
adesivos saindo da Secretaria de Saúde. É assim que vai ser feito. É 
assim que é feito. É assim que fizeram no grande Hospital da Ilha, 
cargos comissionados, cargos temporários, seletivo fraudulento, 
seletivo mentiroso. E aí vai ficando por isso mesmo. Senhoras e 
senhores, vou finalizar aqui o meu pronunciamento da forma que iniciei, 
solicitando ao Governo do Estado que possa nomear os aprovados na 
Polícia Militar e na Polícia Civil. Em defesa da população, em nome da 
população, nomeiem os aprovados na Polícia Militar e na Polícia Civil 
para combater a criminalidade. Não só nomear, mas dá para realizar um 
novo concurso público. E em defesa dos professores, dos profissionais 
de educação, o reajuste de 33, 24% a todos os professores do Estado do 
Maranhão, uma solicitação, um pedido do Deputado Wellington. Que 
Deus abençoe a todos, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o 
estado do Maranhão e a sua população.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Tempo dos partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar 
Independente MDB/PRTB/PMN por 8 minutos. Líder Deputado Arnaldo 
Melo declina. Bloco Parlamentar Democrático Republicanos. Líder 
deputado Vinícius Louro declina. Bloco Parlamentar PP/Solidariedade. 
Líder Deputado Ciro Neto. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão, líder Deputado Professor Marco Aurélio. Declina. Escala de 
reserva, Deputado César Pires, Partido Verde, ausente. Líder Deputado 
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
PSDB, cinco minutos. Se o senhor me conceder, eu vou. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Concedo sim, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 
obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Uma Questão de 
Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – O Deputado 
Wellington não faz parte do Bloco PRB, PL, PDT? Ele tem direito a 30 
minutos e não a cinco minutos apenas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – A partir de terça.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Mas já está 
publicado, ele está no Blocão, o PSDB não tem mais tempo isolado, 
ele pode falar pelo bloco, é melhor para o Deputado Wellington, e não 
apenas cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Questão 
de Ordem) – Senhor Presidente, só para justificar o Deputado Rafael 
Leitoa, que eu acho que ele não estava atento à sessão, e o Presidente 

Othelino falou que, no dia de hoje, estaríamos com os blocos. Ele está 
tão desatento que V. Ex.ª já leu todos os demais blocos, e o meu bloco 
é o último. Como tem implicância comigo, ele vem implicar só com o 
PSDB. Deputado Rafael Leitoa, hoje ainda estamos utilizando o tempo 
de 2021. A partir de amanhã, será o novo Tempo dos Blocos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado 
Wellington, eu só estou pedindo que cumpra o regimento. O diário da 
Assembleia Legislativa o coloca no Bloco Parlamentar Democrático, V. 
Ex.ª tem mais tempo, eu estou querendo é ajudar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Oh, 
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pois é, está aqui 
o nome de V. Ex.ª com o Blocão, então V. Ex.ª tem direito a praticamente 
30 minutos, não apenas a cinco. Para V. Ex.ª ver que sou um cara que 
cumpre o regimento. Ano passado, tinha só cinco minutos, mas, neste 
ano, tem 30 minutos de Bloco, cinco minutos de tempo inicial, 30 
minutos de Grande Expediente e 10 minutos de tempo final.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Deputado Wellington, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Graças à democracia, viva a democracia. Estou no 
mesmo Bloco do Rafael Leitoa. Viva a democracia. Que bom, Deputado 
Rafael Leitoa, muito obrigado pela preocupação, fico lisonjeado. Que 
V. Ex.ª tenha esse mesmo cuidado, durante todo o ano de 2022, e que 
nós possamos renovar nosso mandato e que, a partir de 2023, estejamos 
aqui novamente tendo esse cuidado recíproco. Deus abençoe. Senhor 
Presidente, utilizo a tribuna novamente para tratar de um assunto que é 
muito caro, muito especial também para o Deputado Wellington, que é 
com relação aos professores do Estado do Maranhão. Temos solicitado 
ao Governo do Estado o pagamento do reajuste dos servidores públicos 
do Estado do Maranhão de 33,24%, inclusive, no ano passado, nós 
entramos com uma ação popular para que o Ministério Público, para 
que o Judiciário possa apreciar e possa fazer cumprir a Lei do Piso que, 
graças ao Presidente Bolsonaro, teve um reajuste de 33,24%. Então, 
o Governo do Estado do Maranhão, os prefeitos deverão cumprir a 
Lei do Piso e fazer o reajuste de 33,24%. Temos feito essa discussão, 
temos percorrido alguns municípios, a exemplo da Raposa, Paço do 
Lumiar, Peri Mirim, Palmerândia, Vitória do Mearim, Lagoa do Mato, 
percorrido alguns municípios em defesa dos professores do pagamento 
do reajuste de 33,24%, Uma luta antiga dos professores e que no Estado 
do Maranhão, que é bem lembrada por um grande amigo também 
professor Antonízio. O professor Antonízio retrata isso e traz esse 
levantamento que nos últimos 7 anos o Governo do Estado não concedeu 
reajuste de acordo com a lei do piso, para 2022 travamos uma ampla 
discussão na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em defesa 
dos professores para fazer com que o Governo do Estado pudesse se 
sensibilizar e trazer para tribuna da Assembleia o pagamento do reajuste 
do piso, e essa luta é a luta de professores de vários anos de magistério, 
encontramos agora nas nossas andanças professores com 20, 25, 30 
anos de magistério que solicita ao Governo do Estado, a benevolência 
do Governo do Estado para que possa conceder o reajuste de 33,24%, 
da mesma forma alguns municípios que temos percorrido fazendo 
esse levantamento, fazendo essa solicitação, já fomos ao Ministério da 
Educação em Brasília, fomos a FNDE em Brasília, fomos a CGU em 
Brasília fazendo todos os levantamentos dos recursos, da destinação 
dos recursos ao Estado do Maranhão, às Prefeituras para que possam 
ser concedidos aos nossos professores, então uma luta árdua, uma luta 
permanente e uma luta que tem tido o reconhecimento dos professores 
por onde a gente passa, onde quer que a gente vá e isso tem trazido para 
a Assembleia Legislativa esse reconhecimento dos professores. Então 
estamos aqui, mais uma vez, lutando em defesa da educação pública de 
qualidade, em defesa dos professores. Você que está nos acompanhando 
pela TV Assembleia, estamos retomando as atividades, os trabalhos 
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e mais uma vez, 
estamos aqui em defesa dos professores. Então você que é professor 
do Estado, você que é professor do município, que você tenha o direito 
da aplicação dos recursos do Fundeb, 70% tem que ser destinado 
aos professores e é por isso que estamos solicitando investigação do 
Tribunal de Contas do Estado, solicitando às prefeituras o levantamento 
das folhas, auditoria nas folhas para saber como se comportou essa 
folha de pagamento em 2021, como foi feita a aplicação desse recurso, 
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se a folha teve inchaço, se tem pessoas recebendo de outros locais que 
não são professores na folha de pagamento dos professores, se teve 
sobra, como foi feito essa sobra e essa sobra possa ser rateada, dividida 
para os professores. E é importante que se compreenda isso, às vezes, 
o professor está contente na sua cidade dizendo que o prefeito deu 
um abono, deu um 14º, um 15º não sabendo ele que tem muito mais 
recursos. Aconteceu agora na cidade de Pinheiro, vamos ter reunião na 
semana que vem na cidade de Pinheiro, na cidade de Pinheiro, a atual 
prefeita que assumiu, Ana Paula colocou no site da transparência a folha 
de pagamento, foi constatado que os professores receberam dois mil e 
quatrocentos reais, mas tinham o direito a vinte e seis mil reais. Olha 
só o absurdo. Então, mais uma vez, em defesa da educação pública de 
qualidade, em defesa dos professores, do pagamento das aplicações dos 
recursos do FUNDEB aos professores, que as sobras sejam rateadas 
entre os professores, o reajuste de 33,24%. E eu tenho moral para cobrar 
porque eu cobro no Governo do Estado e cobro das Prefeituras, cobro 
do Governo do Estado e cobro de todo e qualquer prefeitura. Então 
eu faço isso com muita seriedade, com muita responsabilidade para 
que todos possam ter o conhecimento disso. Então, Senhor Presidente, 
muito obrigado pelo tempo. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo 
término de semana para todos. uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado 
e domingo. Segunda-feira estaremos de volta à Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Os trabalhos param aqui na tribuna, mas hoje 
já temos reunião com os professores e amanhã também estarei na 
cidade de Monção, provavelmente na cidade de Codó pela manhã, na 
cidade de Monção à tarde. Na semana que vem, estaremos na Baixada 
maranhense.

V – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Não há oradores inscritos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão.
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