ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
ANO XLIX - Nº 195 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022. EDIÇÃO DE HOJE: 17 PÁGINAS
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
SESSÃO ORDINÁRIA (HÍBRIDA) DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA
SUMÁRIO
RELAÇÃO DE ORADORES......................................................................03

MOÇÃO.....................................................................................................06

ORDEM

DIA.......................................................................................03

ATA.....................................................................................................12

PAUTA.................................................................................................03

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.............................................................15

SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................................................04

RESENHA............................................................................................15

MENSAGEM...........................................................................................04

OFÍCIO................................................................................................16

DO

PROJETO DE LEI........................................................................................05

MESA DIRETORA
Deputado Othelino Neto
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL)
3.° Vice-Presidente: Deputado Rildo Amaral (PP)
4.° Vice-Presidente: Deputado César Pires (PSD)

1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (PSB)
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PSB)
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PL)
4.° Secretário: Deputado Paulo Neto (PSB)

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Deputado Ariston Sousa (PSB)
Deputado Adelmo Soares (PSB)
Deputada Ana do Gás (Pc do B)
Deputada Andreia Martins Rezende (PSB)
Deputado Antônio Pereira (PSB)
Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
Deputada Drª Cleide Coutinho (PSB)
Deputada Daniella (PSB)
Deputado Duarte Júnior (PSB)

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio
BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Deputado Ciro Neto (PDT)
Deputada Drª Thaiza Hortegal (PDT)
Deputada Detinha (PL)
Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
Deputado Hélio Soares (PL)
Deputado Márcio Honaiser (PDT)
Deputado Neto Evangelista (UNIÃO)
Deputado Pará Figueiredo (PL)
Deputado Vinícius Louro (PL)
Deputado Wellington do Curso (PSC)

Líder: Deputado Vinícius Louro

01.
02.
03.
04.

PSD

Deputado César Pires (PSD)
Deputado Pastor Cavalcante (PSD)
Deputado Edivaldo Holanda (PSD)
Deputada Mical Damasceno (PSD)

Líder: Deputada Mical Damasceno

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Deputado Dr. Yglésio (PSB)
Deputado Edson Araújo (PSB)
Deputado Othelino Neto (PC do B)
Deputado Paulo Neto (PSB)
Deputado Prof. Marco Aurélio (PSB)
Deputado Rafael Leitoa (PSB)
Deputado Ricardo Rios (Pc do B)
Deputado Zé Inácio Lula (PT)

Vice-Líder:
BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

01.
02.
03.
04.

Deputado Adriano (PV)
Deputada Betel Gomes (MDB)
Deputado Roberto Costa (MDB)
Deputado Wendell Lages (PV)

Líder: Deputado Adriano
PROGRESSISTA

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Deputado Arnaldo Melo (PP)
Deputada Drª Helena Duailibe (PP)
Deputado Dr. Leonardo Sá (PP)
Deputado Fabio Braga (PP)
Deputada Profª Socorro Waquim (PP)
Deputado Rildo Amaral (PP)
PODEMOS

01.
02.

Deputado Fábio Macedo (Podemos)
Deputado Jota Pinto (Podemos)
LÍDER DE GOVERNO

Deputado Rafael Leitoa

2

2

QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares

Suplentes

Deputado Márcio Honaiser
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PRESIDENTE:
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VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

Deputado Ciro Neto
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VICE-PRESIDENTE
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X - Comissão de Ética

PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE
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XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
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SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edson Araújo
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

XIII - Comissão de Turismo
REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30
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VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Deputado Jota Pinto
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputada Betel Gomes

Titulares

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Suplentes

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Neto Evangelista
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputado Prof. Marco Aurélio

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

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
Titulares
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Titulares
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Suplentes

Deputado Vinícius Louro
Deputada Ana do Gás
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 / 10 / 2022 – 4ª FEIRA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 26.10.2022 – (QUARTA-FEIRA)
I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1. PROJETO DE LEI Nº 054/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO
NA DEFINIÇÃO DO PRAZO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS,
EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS PACIENTES COBERTOS POR PLANOS
OU SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E OS PACIENTES CUSTEADOS POR RECURSOS PRÓPRIOS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO
LULA.
2. PROJETO DE LEI Nº 322/2022, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA “COM O
CORAÇÃO DE MULHER”, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. . COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO.
II - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
051/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. FICA CONCEDIDO O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS, NATURAL DA CIDADE OEIRAS, ESTADO
DO PIAUÍ. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.
III - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
4. REQUERIMENTO Nº 242/2022, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, OS PROJETOS DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA NºS 58, 59 E 60/2022, TODOS DE
SUA AUTORIA.. TRANSFERIDO DA ORDEM DO DIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA.
5. REQUERIMENTO Nº 246/2022, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO
SOLENE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,
PARA ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃOS MARANHENSES AOS SENHORES JOSÉ AUGUSTO DINIZ NETO, LUIZ ABE-
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LARDO DE CARVALHO LINS E THIAGO RIBEIRO SOARES.
TRANSFERIDODA DA ORDEM DO DIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 26/10/2022 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 416/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE INSTITUI A CAMPANHA DE INCENTIVO AO EMPREENDEDOR RURAL NO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 417/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
BANCO COMUNITÁRIO DE CADEIRA DE RODAS E SIMILARES
NO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 418/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº
8.507 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA E APOIO PESSOAL EM FAVOR DE EX-GOVERNADOR DO ESTADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 419/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA RECUPERA
VIDAS.
MOÇÃO Nº 22/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS AO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, PELA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO.
MOÇÃO Nº 23/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSO AO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - MA, PELA COMEMORAÇÃO DO SEU
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO.
PRIORIDADE – 1ª SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 421/2022, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO, ALTERA O ANEXO VI DA LEI Nº 11.690, DE 11 DE
MAIO DE 2022.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 414/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, DISPÕE SOBRE O POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO “SEMEAR E ACOLHER”, COM O OBJETIVO DE INSTRUIR
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ÀS PRÁTICAS DE AGRICULTURA URBANA AGROECOLÓGICA E FOMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR DA POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 415/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, DISPÕE SOBRE A GARANTIA DE FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO PARA MULHERES MASTECTOMIZADAS NO ESTADO DO MARANHÃO.
MOÇÃO Nº 20/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, SOLICITANDO QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES PELO ANIVERSÁRIO DE
408 ANOS DA CIDADE DE ICATU-MA.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 61/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONCEDE MEDALHA MANUEL BECKMAN AO CINEASTA JAYME
MONJARDIM MATARAZZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 408/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL ACERCA DE TREINAMENTOS
OU PLANEJAMENTOS DE ATIVIDADES FÍSICAS E/OU ASSOCIAÇÕES RESIDENCIAIS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
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PROJETO DE LEI Nº 409/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O MÊS DE
AGOSTO COMO O “MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA”, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 410/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, DISPÕE SOBRE A GARANTIA DE FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO PARA MULHERES
MASTECTOMIZADAS NO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 411/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE
DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL E DOMÉSTICA, NO PROCESSO SELETIVO DO SISTEMA NACIONAL DE
EMPREGO - SINE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 412/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, INSTITUI O DIA ESTADUAL DO
PROFISSIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 413/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CONJUNTO SÃO
RAIMUNDO.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 407/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
A ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E ESPORTIVA DE
SANTO AMARO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/
MA.
Diretoria Geral de Mesa, 26 de outubro de 2022.
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo
Sá, Doutor Yglésio, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo
Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Ciro Neto, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Pará Figueiredo,
Paulo Neto e Rafael Leitoa.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o
Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura do Texto Bíblico e a Ata
da Sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (Lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Ata lida e considerada aprovada. Com a
palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – (Lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

MENSAGEM - 222022
Código de validação: AEFEE65DEA
( relativo ao Processo 450492022 )

São Luís, 20 de outubro de 2022
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, passo às suas mãos, para que seja submetido por
Vossa Excelência à douta apreciação do Plenário dessa Augusta Casa, o incluso
Projeto de Lei que altera o Anexo VI da Lei nº 11.690, de 11 de maio de 2022.
A alteração ora proposta têm o objetivo de efetuar ajuste pontual no
referido diploma legal, com vistas a garantir aos jurisdicionados ações mais céleres e
resultados cada vez mais efetivos.
A proposição consiste na transformação de 01 (um) cargo de simbologia
CDAS-4, do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em dois
cargos a saber: 01 (um) cargo em comissão de simbologia CDAI-2; e 01 (um) cargo
em comissão de simbologia CDAI-3, nos termos da proposta de minuta de Lei em
anexo.
Por oportuno, registre-se que a proposta de Lei não implicará aumento
das despesas de pessoal do Orçamento do Tribunal de Justiça do Maranhão, pois a
soma dos salários dos cargos criados é menor que o valor do cargo extinto.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar esta
proposta legislativa, submeto-a ao Parlamento na expectativa de que receba a
costumeira boa acolhida.
Renovando protestos de mais elevada estima e máxima consideração,
atenciosamente,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Desembargador PAULO
SÉRGIO
Tribunal
de Justiça VELTEN PEREIRA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 126599
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/10/2022 11:25 (PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA)
MENSAGEM - 222022 / Código: AEFEE65DEA
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PROJETO DE LEI N° 421 / 2022
Altera o Anexo VI da Lei nº 11.690,
de 11 de maio de 2022.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa
do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica transformado 01 (um) cargo de simbologia CDAS-4,
do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
em:
I - 01 (um) cargo em comissão de simbologia CDAI-2; e
II - 01 (um) cargo em comissão de simbologia CDAI-3.
Art.
2º
Em
razão
da
transformação
disposta
no art. 1º o quantitativo dos cargos em comissão
do
Poder
Judiciário
com
as
respectivas
simbologias
e vencimento constantes do Anexo VI da Lei nº
11.690, de 11 de maio de 2022, passa a ser o constante do Anexo I.
Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no artigo 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 4º As despesas para consecução desta Lei correrão por conta
de dotação orçamentária própria prevista para o orçamento do Tribunal
2
de Justiça do Maranhão.MENSAGEM - 222022 / Código: AEFEE65DEA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php
Art. 5º Esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Secretário-chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, XX DE XX DE 2022, XXº DA INDEPENDÊNCIA E
XXº DA REPÚBLICA.

CARGOS EM
COMISSÃO
CNES
CDGA
CDAS-1
CDAS-2
CDAS-3
CDAS-4
CDAS-5
CDAI-1
CDAI-2
CDAI-3

ANEXO I
CARGOS EM COMISSÃO
QUANTIDADE
VENCIMENTO
1
277
9
163
101
103
405
419
56
102

25.576,04
22.632,30
16.605,93
13.921,77
11.865,96
10.925,70
10.090,16
7.446,95
5.734,89
3.731,42

PROJETO DE LEI N° 416 / 2022
Institui a Campanha de Incentivo ao
Empreendedor Rural no Estado do Maranhão.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a Campanha de Incentivo ao
Empreendedor Rural no Estado do Maranhão.
Parágrafo Único. - A campanha será realizada, anualmente, na
semana que compreender o dia 28 de julho, Dia do Agricultor, instituído
pelo Decreto Federal nº 48.630, de 27 de julho de 1960.
Art. 2º - A campanha que trata esta Lei visa atender empreendedores que atuam no meio rural, tendo como objetivos:
I – Capacitar o empreendedor rural para uma gestão mais eficiente de seu empreendimento, visando a geração de emprego e renda;
II – Fomentar o empreendedorismo, a liderança, o cooperativismo, o planejamento e o uso de técnicas de produção e comercialização,
objetivando o desenvolvimento rural;
III – incentivar a elaboração de projetos relacionados a atividades agrícolas e não agrícolas com potencial para expansão no meio
rural;
IV – Promover a difusão de tecnologias e inovações e impulsionar investimentos voltados ao agronegócio;
V – Integrar políticas agrícolas, ambientais, educacionais, de assistência técnica e de extensão rural;
VI – Ampliar o conhecimento sobre desenvolvimento rural sustentável, práticas agrícolas, culturas regionais e locais, políticas públicas para a agricultura familiar, organização e gestão social;
VII – associar o uso de práticas tradicionais e modernas para
potencializar a produção agrícola e melhorar a qualidade de vida no
campo; e
VIII – fortalecer a cooperação entre as diferentes esferas do setor
público e privado, visando apoiar as iniciativas do empreendedor rural
de acordo com os objetivos desta campanha.
Art. 3º - Durante a campanha, o Poder Executivo, a seu critério de interesse, atuará de forma coordenada com as demais esferas do
poder público na preparação do empreendedor rural, observando as seguintes diretrizes:
I – Educação empreendedora, que visa o estímulo ao ensino do
empreendedorismo nas escolas rurais, escolas técnicas e universidades,
com vistas à formação de empreendedores do campo, por meio de iniciativas que despertem seu interesse e potencializem seu protagonismo
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nas atividades voltadas para o desenvolvimento rural;
II – Capacitação técnica, proporcionando o conhecimento prático
de caráter não formal, necessário para a adequada condução da produção, da comercialização e da gestão econômico-financeira do empreendimento rural;
III – difusão de tecnologias e inovações no meio rural; e
IV – Desenvolvimento rural sustentável.
Art. 4º - O Poder Executivo poderá firmar parceria com o setor
privado para viabilizar esta campanha.
Art. 5º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que
for necessário à sua aplicação.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor após a data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
No dia 28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor. Como
forma de celebrar esta importante data institui-se a Campanha de Incentivo ao Empreendedor Rural no Estado do Maranhão. Em síntese, a
campanha tem como objetivo capacitar o empreendedor rural, visando
a gestão mais eficiente de seu empreendimento. Também busca difundir tecnologias e inovações voltadas ao agronegócio, potencializar a
produção agrícola e melhorar a qualidade de vida no campo. Assim,
promoveremos o desenvolvimento rural e fortalecendo ainda mais a
agricultura que é uma das principais atividades econômicas do nosso
Estado. A título de exemplo, para viabilizar a campanha o Poder Executivo poderá unir forças através de uma PPP – Parceria Público Privada –
com o cooperativismo agroindustrial, tendo em vista o direcionamento
de recursos para Assistência Técnica, Educacional e Social de maneira
a atender as necessidades de especialização tecnológica e de educação
dos cooperados e seus familiares. Esta colaboração entre o setor público
e privado acaba sendo benéfica para todos, pois o apoio do setor privado
facilita ao Estado a realização de políticas públicas e, em contrapartida,
como sugestão o setor privado poderá se beneficiar de uma possível
dedução fiscal. Diante do exposto, certo da compreensão dos meus nobres pares da importância desta matéria, conto com a aprovação deste
Projeto de Lei.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão” em 17 de outubro de 2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 417 / 2022
Dispõe sobre a criação do Banco
Comunitário de Cadeira de Rodas e Similares no Estado do Maranhão.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO DECRETA
Art. 1º - Fica instituído o Banco Comunitário de Cadeiras de
Rodas e Similares no Estado do Maranhão.
Parágrafo único. - O Banco Comunitário de Cadeiras de Rodas
de que trata o caput deste artigo, inclui-se, além de cadeiras de rodas,
também bengalas, muletas, andadores e outros equipamentos similares
destinados às pessoas com deficiência ou que se encontrem em estado
temporário de deficiência.
Art. 2º - A função do banco comunitário é controlar a cessão de
uso gratuito, por empréstimo, a qual deverá ser realizada através de cadastro mediante o órgão responsável e terá duração de até 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado pelo período descrito no termo de uso.
Art. 3º - O banco comunitário será organizado por meio do Poder
Executivo e será formado por doações de pessoas físicas ou jurídicas.
Parágrafo único. - O Poder Executivo poderá ainda normatizar o recebimento de doações de equipamentos e firmar convênios com
empresas e entidades interessadas em atuar como parceiras do banco
comunitário.
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Art.4º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Sabemos que muitas pessoas com deficiência encontram dificuldade na aquisição de equipamentos para melhorarem sua acessibilidade. Dificuldades essas que, em sua maioria, é a falta de recursos
financeiros.
A nossa Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão, Lei
nº 13.146/2015, carregam em seu bojo a previsão do Poder Público disponibilizar os meios de promover a acessibilidade e a inclusão social,
transpondo barreiras para permitir o acesso igualitário àqueles que possuem dificuldade de locomoção, facilitando a realização de suas atividades diárias e aos serviços públicos de maneira satisfatória, confortável e mais independente possível. Esta proposição tem como objetivo
instituir, através do Banco Comunitário, a organização de empréstimos
de cadeiras de rodas, bengalas, muletas, andadores e outros equipamentos similares, às pessoas portadoras de deficiência, seja deficiência temporária ou permanente.
Através da acessibilidade, é possível proporcionar a todas as pessoas portadoras de deficiência, um ganho de mobilidade e autonomia,
para que possam usufruir dos espaços e das relações com mais segurança, confiança e comodidade.
Devemos unir nossos esforços para garantir meios de terem resguardados seus direitos fundamentais, afastando qualquer violação ou
ato discriminatório que porventura venha a decorrer da falta de acessibilidade. Em face dos argumentos supramencionados e por entender
que a medida se releva justa e oportuna, apresento o presente projeto,
contando desde já, com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão” em 17 de outubro de 2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 418 / 2022
Altera a Lei Estadual nº 8.507 de
16 de novembro de 2006 que dispõe sobre
medidas de segurança e apoio pessoal em
favor de ex-Governador do Estado, e dá
outras providências.
Art. 1º. O artigo 1º da Lei Estadual nº 8.507, passa a ter a
seguinte redação:
Art. 1º. “Art. 1º Findo o mandato do Governador do Estado,
quem o houver exercido, em caráter permanente, terá direito de utilizar
os serviços de 5 (cinco) servidores para atividades de segurança e apoio
pessoal, bem como um veículo oficial, com o respectivo motorista, de
forma contínua, após o fim do mandato, desde que não exerça outro
cargo público eletivo”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições com contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril
de 2022. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei que ora se apresenta a esta augusta casa parlamentar, propõe a alteração da Lei Estadual nº 8.507 de 16 de novembro
de 2006 que dispõe sobre medidas de segurança e apoio pessoal em
favor de ex-Governador do Estado.
A presente proposta busca assegurar aos ex-detentores de mandato à frente do Poder Executivo Estadual maior segurança, além de apoio
logístico e pessoal, tendo em vista que, muitas das vezes, em virtude da
sua atuação como Chefe do Executivo, tomam muitas decisões, por vezes difíceis, que refletem ao longo de sua vida e de sua família e podem
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trazer riscos à sua integridade física, sendo justificável a necessidade de
manutenção da segurança e apoio pessoal de forma contínua. Ademais,
esta proposta não se destina para àqueles que, em virtude de nova eleição, assumam novos cargos políticos, tendo em vista a desnecessidade
frente às peculiaridades do novo cargo para que foi eleito.
Ante o exposto, com vistas a assegurar a segurança dos ex-Governadores que muito já fizeram pelo nosso Estado, submete-se o presente projeto de lei para apreciação dos pares, aguardando-se por sua
aprovação e transformação em lei.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril
de 2022. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 419 / 2022
Considera de utilidade pública a
Comunidade Terapêutica Recupera Vidas.
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Comunidade
Terapêutica Recupera Vidas, com sede no município de Davinópolis,
Estado do Maranhão.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”. - São Luís, 21 de outubro de 2022. - Prof. Marco Aurélio
da Silva Azevedo - Deputado Estadual
MOÇÃO Nº 022 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 148 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a mesa, seja encaminhada Moção de Aplausos ao Município de Amarante do Maranhão
- MA, pela comemoração do seu aniversário de 69 (sessenta e nove)
anos de fundação.
Amarante do Maranhão é um município brasileiro do estado do
Maranhão com aproximadamente 7.438,217 km² de extensão, está entre
os dez maiores do estado maranhense em extensão territorial, e com
população estimada de 42017 habitantes.
Dessa forma, é com muita honra que presto esta homenagem
pelo aniversário de 69 anos do município de AMARANTE DO MARANHÃO - MA, desejando a toda população os mais sinceros votos de
conquistas e vitórias.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Bequimão, São
Luís – MA, em 18 de outubro de 2022. - MÁRCIO HONAISER Deputado Estadual
MOÇÃO Nº 023 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 148 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a mesa, seja
encaminhada Moção de Aplausos ao Município de Sambaíba - MA,
pela comemoração do seu aniversário de 69 (sessenta e nove) anos de
fundação.
A cidade de Sambaíba, fundada em 1953, é um município do estado do Maranhão, no Brasil, vizinho dos municípios de São Raimundo
das Mangabeiras, Loreto e Ribeiro Gonçalves, com população estimada
de 5.686 habitantes. No local onde hoje se encontra a cidade, havia uma
chapada revestida de árvores, com predominância de sambaíba, razão
da escolha do nome da cidade.
Dessa forma, é com muita honra que presto esta homenagem pelo
aniversário de 69 anos do município de SAMBAÍBA - MA, desejando a
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toda população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Bequimão, São
Luís – MA, em 18 de outubro de 2022. - MÁRCIO HONAISER Deputado Estadual
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Expediente lido Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Expediente lido à publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra, o deputado Adelmo
Soares, enquanto isso, o presidente Othelino já assume os trabalhos na
Assembleia Legislativa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adelmo Soares, Vossa Excelência ainda vai ocupar o
Pequeno Expediente? Deputado Doutor Yglésio, V. Ex.ª vai utilizar o
Pequeno Expediente, enquanto V. Ex.ª prepara aí a sua indumentária,
nós vamos aguardar.
O SENHOR DEPUTADO ARISTON – Presidente, fazia muito
tempo que eu não ouvia esse nome. Você é jovem, rapaz.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Ariston, eu já estou chegando aos 50, viu? Deputado Yglésio,
enquanto V. EXª se prepara, o Deputado Adelmo vai logo à tribuna.
Deputado Adelmo, V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados aqui, no
plenário desta Casa. Hoje, Deputado Arnaldo Melo, o que me traz aqui,
apenas para lembrar, na data de hoje, o Dia do Cirurgião Dentista, que
eu sou, companheiros e companheiras, deixando aqui o meu abraço a
toda essa imensa categoria de pessoas que lutam para levar o sorriso
às pessoas, para dar dignidade às pessoas, todos nós sabemos que
um sorriso bonito, um sorriso como porta de entrada, como cartão de
apresentação às pessoas, de fato, é uma elevação da autoestima. E todo
mundo sabe que as pessoas com autoestima têm uma vida melhor. E aí
eu quero ressaltar um dos grandes trabalhos feitos pela administração
anterior, Flávio Dino, quando governador, e dando continuidade
com o Governador Carlos Brandão, que é a Clínica Sorrir, que hoje
tem quatro unidades do Maranhão e com o grande projeto de Carlos
Brandão de ampliar ainda mais a Clínica Sorrir para outras cidades do
Maranhão. E a Clínica Sorrir é um projeto grandioso e muito exitoso,
haja vista que dá qualidade de vida, saúde bucal, através da saúde
bucal para os nossos inúmeros maranhenses com a qualidade ímpar.
Eu, como dentista formado pela Universidade Federal da Paraíba, tenho
orgulho de saber, ver e citar, por exemplo, a Clínica Sorrir de todo o
Maranhão, os quatro, mas em especial a de Caxias, porque oferece uma
saúde digna, uma saúde bucal àqueles que mais precisam. Muito feliz
de poder ter feito esse requerimento, essa indicação e ter junto com
o Governador Carlos Brandão e Flávio Dino levado ao município de
Caxias. Espero eu poder levar a outros municípios. E aqui quero dizer
aos nossos nobres deputados que lutem para levar a Clínica Sorrir para
as suas bases, que, de fato, é um serviço diferenciado e de qualidade.
Então quero aqui, nessa data de hoje, 25 de outubro, parabenizar todos
os senhores dentistas do Maranhão e do Brasil, que é essa classe que
luta e leva dignidade ao povo através do sorriso. Era só isso que eu tinha
a falar, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Com a palavra, o Deputado Dr. Yglésio por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos. Bom dia a todas. Subo à tribuna para tratar
um pouco da saúde municipal. Tenho recebido, de maneira reiterada,
notificações de problemas. Problemas tanto no Hospital da Criança
quanto no Socorrão 1. No Hospital da Criança, desmandos praticados
pela nova direção. Me parece que, inclusive, o Secretário Municipal de
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Saúde esteve no hospital ontem para verificar as coisas que estavam
acontecendo. Não sei qual foi a conclusão dele, se é apoio ao que estava
acontecendo, ou em desfavor das medidas que vinham sendo tomadas.
De toda a forma, a gritaria, Deputado Antônio Pereira, dos profissionais
é geral: falta de medicações básicas: aerolim, cloreto de sódio, glicose
hipertônica, dificuldade de alimentação que eles tentam dizer que não,
mas isso tem acontecido sim. Hoje mesmo, eu recebi uma foto de
uma refeição servida na Nazira Assub, a descrição do prato foi carne
moída de sebo, a coisa era feia, depois eu vou ter a oportunidade de
mostrar no Instagram, daqui a pouquinho, porque eu acabei de receber,
toda manhã, pessoal encaminha esses problemas e o prefeito hoje diz
que vai inaugurar as seis novas creches, Deus ajude que ele consiga
terminar essas creches, 700 vagas, segundo ele, que serão criadas.
Quanto à educação no município, a gente já sabe, todo dia praticamente
também recebo aí demandas de professores da rede municipal, de falta
de condições de trabalho, insalubridade, stress no ambiente de trabalho,
perseguição no ambiente de trabalho, então em relação a isso continua
mais do mesmo na gestão do Eduardo Braide. Gravíssimo o que está
acontecendo no Socorrão I, Socorrão I teve uma debandada de nove
cirurgiões do quadro, nove cirurgiões. Socorrão dia de segunda e terça
não está tendo plantonista, deputado Edivaldo, pasme você, que isso
nunca aconteceu na gestão do Edivaldo Júnior, já fiz minhas críticas,
apesar de gostar muito do Júnior, me considero amigo dele, mas isso no
papel de homem público quando a gente fala de interesse supremacia
de interesse público, a gente tem que falar. Eu não tenho recordação
disso na época do Edvaldo, de médico debandando de plantão por falta
de pagamento, por falta de condições de salubridade. Então, realmente,
bagunçou, Fernandinho já está eleito, Fernandinho está chegando aí se
não cassarem a chapa dele vai ser deputado em fevereiro, vai chegar aqui,
está bom de juntar o dinheiro agora da Prefeitura para dar finalidade que
ele tem que ter, que é o beneficio das pessoas, isso aí é fundamental. Em
relação a esse processo eleitoral violento, tumultuado que nós estamos
tendo aqui no Maranhão, surgiu a figura do André Janones maranhense,
aqui no estado, que é comandantes das fake news do bem, da esquerda,
que é o ex-secretário agora também deputado estadual eleito Carlos
Lula, pessoal ali estava me perguntando se ele ainda está usando aquela
jaqueta do SUS, ali os colegas deputados, eu não sei, porque essa coisa
fake a gente não sabe, eu sei que lamentável é que se apropriou, se
apropriou de um episódio em que houve um tiroteio entre um policial e
bandidos que tentaram assaltar o policial, e que por acidente alvejaram
um carro de uma moça, e aí porque tinha um adesivo do Lula, o Janones
maranhense pegou e colocou que teria sido alvo de violência política,
vejam só vocês, violência política. Aí teve aquela onda de comoção,
bolsonaristas no Maranhão com atitudes violentas e tudo mais, não vi
um desse aí, que inclusive me interpelaram ontem aí por telefone, se
solidarizando comigo de eu ter ido no jogo do Moto, eu presidente do
Moto, que tirei o Moto do profundo poço que ele se encontrava, que
tive de assistir jogo lá embaixo, próximo do gramado, e lá de cima ter
homem, ter torcedor pseudo-homem, mostrando, segurando o pênis
e eu com minha filha de 4 anos do lado, mandando eu tomar aonde
as patas tomam, e me mostrando o órgão genital, estádio é lugar de
paz, mas para esse pessoal violento não teve repúdio, para esse pessoal
não teve. Então, é muito seletiva a solidariedade dessa turma aí que
está votando no Lula, que eles têm a superioridade moral na cabeça
deles, que a gente já conhece. , pegaram uma situação como essa desse
pirado, chamado Roberto Jeferson, que está em surto esquizofrênico
há três anos. Basta resgatar as imagens do YouTube para tentar agora
macular com a imagem de todo mundo que vota no Presidente do
Bolsonaro. Então tudo nessa reta final é válido para construir narrativa.
Ontem mesmo recebi o vídeo do André Janones, real, não do Janones
maranhense, ensinando, Deputado Arnaldo, como é que faz militância.
Olha como é que é a história lá! O vídeo do Janones é assim: “Olha,
vocês não vão falar que o Roberto Jeferson agrediu o STF.” A frase
que ele diz foi assim: “Vocês não vão dizer que o Roberto Jeferson
agrediu o STF, porque o STF está queimado. Nós temos que dizer
assim: coordenador da campanha de Bolsonaro atira em policiais. Nós
temos que dominar a narrativa.” E é isso que está tratando essa eleição
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o tempo todo, infelizmente, de narrativas. Nós estamos demonizando
as pessoas o tempo todo. Eu, todo mundo aqui sabe, um deputado que
trabalhei quatro anos incessantemente, altamente produtivo, em defesa
de causas populares, tirei e ajudei a tirar gente de debaixo da ponte, que
é o trabalho mais difícil que existe, eu vejo alguns marginais, dentro de
rede social, me chamando de Carluxo. Eu tive que escutar ser chamado
de “presidente fascista” dentro do estádio por uns retardados que lá
estavam. E esse tipo de coisa que, lamentavelmente, tenta apagar a
história das pessoas por mera conveniência política, por mero jogo de
interesse, por mera barganha pessoal. O interesse tacanho de garantir
aquele salariozinho...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que liberem o microfone para o Deputado Yglésio concluir o
pronunciamento.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - O interesse tacanho
de ganhar o salariozinho sem trabalhar numa folhinha, que a gente
já sabe qual é, para poder printar para quem está acima e para poder
mostrar que está combatendo o fascista do Yglésio.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputada Mical Damasceno por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Senhor Presidente,
pela ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) - Muito obrigado. Queria só para me solidarizar com o
Deputado Yglésio pelo fato do que aconteceu no estádio em que ele
estava com a sua família. E eu sei o que é dirigir time de futebol no
Maranhão. É uma das tarefas mais... é um desafio maior que eu vejo
dirigir um time de futebol, principalmente profissional, no nosso estado.
Ninguém contribui. Só querem contribuir migalhas, às vezes, na época
da política, fazendo até os dirigentes se subordinar a determinados atos
vergonhosos e, depois, que passa fica pior ainda. Então nós deveríamos
era estar parabenizando esses homens que têm coragem de assumir time
de futebol aqui no nosso estado, como o Sérgio Frota, o Yglésio e outros
que se predispõem. Eu estou feliz agora de ver um corajoso que está
dirigindo o MAC, que está reerguendo um time de futebol que faz parte
das nossas tradições desportivas, e o nosso estado, o nosso governador,
que é governador do Maranhão, o Brandão, em vez de aumentar o
ICMS para dizer que é o Bolsonaro que aumentou o preço da gasolina,
devia estar investindo no esporte, no lazer, deputado, que era muito
mais gratificante, muito mais valioso. Muito obrigado, deputado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical Damasceno, deputada Mical está participando por
vídeo, Vossa Excelência está nos ouvindo, deputada Mical? Deputada
Mical. Registro em plenário a presença dos defensores públicos do
estado, Doutor Gabriel Furtado, defensor-geral, Dr. Alberto Bastos,
Dra. Cristiane Marques, sub defensora-geral. Sejam todos bemvindos. Deputada Mical, habilite seu áudio, por gentileza, nós estamos
conseguindo vê-la, mas sem áudio. Deputada Mical, Vossa Excelência,
nós não estamos conseguindo ouvi-la. Deputada Mical, agora
começamos a ouvi-la.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputados
e deputadas. Eu inicio a minha fala citando um versículo bíblico, no
livro de Romanos, capítulo oito, versículo 33, que diz assim: “Quem
tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os
justifica”. Então, eu quero aqui me direcionar ao povo cristão, ao povo
maranhense, aos nobres colegas deputados, que, nos últimos dias,
minha convenção, CEADEMA, a qual pertenço, foi alvo de duros
ataques depois que lançou uma nota de repúdio contra a Senadora
Eliziane. A Senadora Eliziane foi eleita com o apoio da nossa magna
convenção que já havia declarado o seu posicionamento favorável a
reeleição do Presidente Jair Messias Bolsonaro e também da nossa
Convenção Geral das Assembleias de Deus, no Brasil, CGADB, que
tem como presidente o pastor José Wellington Júnior, e da nossa
convenção o presidente é o pastor Francisco Raposo. No entanto, para
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a decepção de todos nós, a parlamentar preferiu seguir o caminho
contrário à sua própria convenção, tomando uma decisão, meus amigos
e minhas amigas, unilateral. Faz muito tempo que a Senadora, desde
quando deputada estadual eleita, por duas vezes, apoiada pela nossa
convenção, como deputada federal eleita também com o apoio da nossa
convenção, e como senadora pelo projeto político das Assembleias
de Deus. E a nossa convenção, por meio do conselho político, soltou
uma nota em repúdio a sua colocação, que nada tem a ver com a nossa
doutrina, que nada tem a ver com o nosso posicionamento. E daí, então,
houve uma retaliação por parte de vários líderes políticos. Então, assim,
a convenção não excluiu ninguém. Eu quero aqui deixar claro. As
Assembleias de Deus no Estado do Maranhão não excluiu a senadora
como membro da Assembleia de Deus de maneira nenhuma, apenas
no seu posicionamento político, porque a Convenção do Estado do
Maranhão - CADMA, já tinha uma posição e a convenção geral, e ela
afrontou as nossas convenções. Infelizmente, ela atropelou aí, porque
existem hierarquias. Ela saiu e foi apoiar o líder político, foi apoiar esse
candidato que fere os nossos princípios, é contra as nossas bandeiras.
Então, assim, é difícil se dizer que é cristão, a não ser que tenha apenas
o título de cristão na hora de se posicionar em favor do candidato que
é defensor do aborto, é defensor da liberação de drogas, é defensor da
ideologia de gênero, é defensor de tantas leis malignas. E foi isso o que
aconteceu. A nossa convenção é uma convenção respeitosa e jamais,
não houve nunca, na história do Maranhão, um posicionamento, e
eu quero aqui arriscar, tenho certeza que outras denominações nunca
excluíram ninguém por causa de posição ideológica. Mas ela, como
representante, como faz parte de um projeto político das Assembleia de
Deus, jamais era para ter feito. Acontece que ela tem se posicionado e
tem tomado posições unilaterais. E isso não pode, porque, na verdade,
eu estou eleita pela graça de Deus como deputado estadual, mas tudo
que eu faço é combinado com minha convenção. Existem hierarquias
para isso. Eu tenho meus líderes. Então se a nossa convenção já se
manifestou em apoio ao candidato, como que eu posso me posicionar
contra? E também, porque o candidato nada tem a ver com a nossa fé.
A doutrinação da esquerda, do candidato Lula, o ex-condenado Lula,
na verdade, do descondenado Lula, nada tem a ver com que a gente
defende. E eu quero aqui fazer uma crítica ao governador Brandão,
onde ele diz que ela estava exercendo sua convicção. Que convicção?
De fé, não. Porque a nossa fé é o oposto do posicionamento dela. O
Lula é o oposto do que a gente pensa. E aí ele disse que vai o quê?
Vai somar forças para trabalhar, para diminuir o ódio e a divisão.
Nunca houve na história do Brasil uma unidade cristã em favor de uma
candidatura. E nós, os cristãos, os evangélicos, os católicos, apoiamos
aqui o presidente Bolsonaro. E também o senador eleito, o senhor
Flávio Dino, ele disse que ia trabalhar para que... a posição do senador
foi que ela está sendo vítima de perseguição por exercer seu direito de
cidadania. Perseguição jamais, é posicionamento, isso diz que é uma
guerra religiosa do bolsonarismo. Não, seu Flávio Dino, não é uma
guerra bolsonarista, é uma guerra santa, do bem contra o mal. É uma
guerra santa do bem contra o mal. Então, foram vários posicionamentos
de outros políticos aí que nada tem a ver com a nossa fé, são pessoas
que têm posicionamento contrário, contrário o que nós pensamos, então
eu deixo aqui a minha alegria, a minha satisfação de participar, de ser
membro da Assembleia de Deus no Estado do Maranhão, eu quero
parabenizar o nosso Presidente da nossa Magna Convenção, o Pastor
Francisco Raposo, o Conselho Político por ter lançado esta nota, esta
nota em favor da nossa Convenção e assim, por de vez, assim é...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Roberto Costa, por 5 minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhores Deputados, eu venho nessa
tribuna, pela primeira vez, após a eleição, já fiz meus agradecimentos
aos meus eleitores de São Luís, Bacabal, Buriti Bravo que nós tivemos
uma grande votação lá com a nossa prefeita Luciana Leocádio, Axixá,
Paço do Lumiar, Ribamar e entramos nessa disputa agora do segundo
turno. E sabemos o nível de euforia de todos os lados, o nosso partido,
o MDB, teve a candidatura da Simone Tebet como uma representante

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
do centro e que após o primeiro turno, nós declaramos, ela declarou e
nós acompanhamos também no Maranhão o apoio ao Presidente Lula.
E dentro dessas decisões, nós tivemos aí alguns discursos inflamados
contra algumas figuras da política também, inclusive do Maranhão. E
eu quero aqui também ser solidário a nossa Senadora Eliziane Gama.
A Eliziane é uma figura que eu conheço desde a sua primeira eleição
à deputada estadual. Eliziane é uma fiel da sua congregação, da Igreja
Assembleia de Deus, pela qual eu tenho o maior respeito e admiração,
porque o meu pai, inclusive, era evangélico, morreu evangélico e, por
muitos anos, foi assembleiano, ainda do tempo do Pastor Estevão,
que foi o grande líder da Assembleia de Deus no Maranhão, o grande
construtor do que se tornou a Assembleia. E, por essa posição que
a Senadora, inclusive a Eliziane Gama tomou, corajosamente, se
posicionando favoravelmente, declarando apoio ao Presidente Lula, a
gente viu notas do Conselho da Assembleia contra a Senadora Eliziane.
Acredito que a Senadora Eliziane foi eleita senadora, claro, com o apoio
importante dos evangélicos, importante da Assembleia de Deus, mas ela
teve o apoio de toda a população do Maranhão, da comunidade católica,
da comunidade evangélica, não só da Assembleia. E nunca se discutiu
aqui, nesta Casa, qualquer posicionamento da Senadora Eliziane como
cristã. Nunca se discutiu aqui qualquer posição da Senadora Eliziane
Gama envolvida em qualquer ato de corrupção. A Senadora Eliziane
sempre foi uma grande defensora, inclusive dos evangélicos aqui, nesta
Casa, da Assembleia de Deus. E a posição que ela tomou agora não é
uma posição diferente. Eu conheço a Senadora Eliziane desde 2006 e
sempre militando politicamente dentro da oposição, apoiando, inclusive,
desde o primeiro momento, o Governador Flávio Dino, Senador Flávio
Dino. E não tem nada, absolutamente nada que desabone a vida cristã
da Senadora. Ela, inclusive, no primeiro turno, apoiou a nossa Senadora
Simone Tebet, que era candidata do MDB dentro de uma composição
com o Cidadania, com o PSDB e com o Podemos. Esta posição do
primeiro turno foi acompanhada e foi seguida também para o segundo
turno. Então aqui eu quero ser solidário não só à Senadora, mas a sua
história política, a sua história de construção de todos os mandatos que
ela exerceu nesta Casa, como deputada estadual, como deputada federal
e como senadora. E eu digo aqui como quem, em alguns momentos de
sua trajetória, teve embates duríssimos com a Senadora Eliziane Gama,
porque eu militava dentro do nosso grupo e Eliziane fazia oposição. Em
alguns momentos, tivemos discursos mais duros, um contra o outro,
mas sempre respeitamos a trajetória política da senadora, e ela, dessa
forma, que ela tem construído o seu mandato. Tem construído a sua
atuação, por onde ela passou, ela se destacou. A Eliziane como membro
da Assembleia de Deus, eu conheci a Senadora Eliziane sendo radialista
da Rádio Esperança. A Rádio da Assembleia de Deus, e ela se tornou
uma figura política hoje nacional, exatamente, pela sua fidelidade
cristã, pela sua atuação política permanente em defesa dos direitos
das minorias, e que isso construiu o respeito não só do Maranhão, mas
também do Brasil em torno do seu nome. Eu quero aqui ser solidário a
ela, a sua atuação, mas tenho certeza que a sua posição está exatamente
indo ao encontro aos anseios da nossa população, principalmente a
nossa população mais pobre do nosso país, muito obrigado, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Rildo do Amaral, por 5 minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos! Cumprimento colegas deputados,
cumprimento em nome da do nosso Presidente Othelino Neto. Senhores
deputados, eu venho hoje aqui dar toda honra e glória a Deus. Primeira
vez em que eu subo à tribuna, depois do resultado da eleição e venho
agradecer a Deus pelo resultado da eleição e poder voltar a essa Casa
como deputado reeleito do Partido Progressista. E com espírito de muita
gratidão que Deus me deu e sempre foi de praxe, e quem me conhece
sabe que sou assim, venho agradecer a todos os amigos, companheiros,
minha família, as pessoas que se voluntariaram durante a campanha.
Lamentar que alguns colegas que hoje aqui estão e outros que não
estão, como o meu amigo, irmão, Marco Aurélio, não foram reeleitos,
e merecidamente bons deputados, mas venho a agradecer a Deus pela
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minha eleição, minha reeleição. Fui votado em 192 municípios onde as
pessoas, acima de tudo, observaram na minha vida, observaram meu
mandato, um mandato propositivo, um mandato que nas minhas próprias
músicas dizia o que eu tinha feito, da minhas ações na infraestrutura
especial da região Tocantina, Imperatriz, da minha atuação no esporte, da
minha atuação na segurança pública, na educação, na saúde e mostrando
a à população como é dar transparência às suas Emendas. Eu, que quem
me conhece sabe que eu faço questão de toda obra minha ter uma placa
mostrando que é uma obra com Emenda do Deputado Rildo, eu dou
transparência as minhas obras porque eu não concordo com nenhum
ato público que seja secreto. E diante disso, graças a Deus, a cidade
de Imperatriz me deu a maior votação de um deputado num interior do
estado. E eu sou muito grato a Deus a Imperatriz, muito grato a Deus
pelos meus amigos; muito grato a Deus ao Bacuri; ao Santa Rita; a Vila
Lobão; a Vilinha, falo isso compartilhando a todos os bairros, ao Centro
que me deu uma votação maciça, à Nova Imperatriz, à Vila Nova, Vila
Lobão, ao o bairro do Camaçari, que me deu a maior votação em uma
única urna, 104 votos em uma única urna. E isso mostra o empenho, o
trabalho, o reconhecimento da cidade de Imperatriz. Eu tirei, Deputado
Arnaldo, colega reeleito, do nosso Partido Progressista, eu tirei na cidade
de Imperatriz exatamente a mesma votação da eleição anterior. Tirei
só quatro votos a mais. Numa eleição que o sistema eleitoral mudou
e que todo mundo caiu a sua votação local, eu mantive e ainda tive
quatro votos, mostrando que a população de Imperatriz realmente tem
um carinho, tem todo um zelo pelo Deputado Rildo Amaral, o Cabeção
do Bacuri. Queria agradecer de maneira muito especial a cidade de João
Lisboa, ao Prefeito Vilson, que me fez junto com seu grupo, junto com
os secretários, e destaco aqui o Geneilson, destaco aqui o Davison, que
comandaram ali a campanha, mas cumprimento todos os secretários,
cumprimento o Presidente da Câmara, Ronnie, a Vereadora Neuriane, a
Vereadora Carla, o Vereador João filho; o Paulo Henrique; o Marcone, o
Baer, os sete vereadores que me apoiaram e que me fizeram o deputado
mais votado da história de João Lisboa. Independente se era estadual
ou federal, eu tirei quase quatro mil votos, três mil novecentos e trinta
e cinco votos, fruto da parceria, fruto do trabalho, fruto principalmente
da minha presença naquela cidade. Eu sou grato a Deus também por
João Lisboa. Grato a Deus também por Carolina. Carolina me fez o
deputado mais votado da história estadual, da história de Carolina,
com 3.291 votos. E agradeço aqui a pessoa do Prefeito Erivelto, a
Dra. Mônica, o Wésio, os cinco vereadores que, juntos com a nossa
presidente, carregaram a nossa campanha no município de Carolina,
junto com os secretários. Ao município de Campestre, nosso Prefeito
Fernando Bermuda, junto com a vice-prefeita Natália, aos vereadores
que nos acompanharam, dos noves vereadores, sete nos acompanharam,
sou grato a todas essas pessoas que nos carregaram e nos fizeram o
deputado estadual mais votado da história de Campestre. Assim
também, a história é repetida lá no município de Buritirana, em que
eu fui apoiado junto com Deputado Antônio Pereira pelo prefeito
Tony Brandão, que se fizeram dividir o grupo e me fizeram o deputado
estadual mais votado também lá em Buritirana. Agradecer aqui o Júnior
do Cecé, aos vereadores que me acompanharam. Agradecer também ao
município de Governador Edson Lobão, que me fez também o Deputado
mais votado lá em Edson Lobão. Agradecer o prefeito Geraldo, não me
apoiou diretamente, mas um grupo de vereadores, Vereador Pé Quente,
Vereador Cabral, o Vereador Gleison, o Vereador Pastor Boás e todos
meus amigos ali do Bananal, junto com Mateus, do Ribeirãozinho, que
me carregaram nos braços e me fizeram também o mais votado. Ao
Grupo União lá de Montes Altos, que novamente, em 2018 já tinha me
feito o deputado mais votado, e agora eu repeti a votação, mais do que
dobrando a votação em Montes Altos, fruto de muito trabalho, muita
presença, muitas obras que levei para aquele município. Ao Prefeito
Domingos França, ao Vice Garibaldinho, ao Vereador Rondis Veículo,
ao Vereador Reginaldo e aos secretários que nos acompanharam
meu muito obrigado. Em Amarante, ao Vereador Braúlio Batalha, ao
Secretário Ronaldo, à Vereadora Aercyane, que me fizeram também,
praticamente, mais do que tripliquei a minha votação no município de
Amarante. Em Davinópolis, o nosso Prefeito Coquinho, que também
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praticamente dobrei a votação e eu fui o mais votado no município de
Davinópolis, o meu muito obrigado a todo o município. Muito obrigado
às pessoas que nos acompanharam, ao Lucas Paiva, vice-prefeito de
Davinópolis , também o município de Formosa da Serra Negra que
eu tive o apoio do prefeito, fui o segundo mais votado lá com 1.366
votos, onde o nosso prefeito Cirineu junto com o vereador Langelo,
junto com o vereador Itaércio e junto com o secretariado me deram
uma votação maciça naquele município. Agradeço todos os municípios,
mas, de maneira especial, esse São Luís que me deu uma votação de
quase 700 votos, Sítio Novo, Açailândia, em Ribamar Fiquene, onde
o vereador Bento, homem sério, correto, sozinho carregou minha
campanha lá dentro e me deu uma votação expressiva. Agradeço a Deus
também por esse momento, a minha família, por muitas vezes deixar
de compartilhar momentos importantes comigo pela minha ausência
em luta das melhorias do nosso estado. Aos meus amigos que nunca
me falharam e meu espírito de gratidão que todos conhecem e sabe
que eu transbordam Bacuri, transbordam às margens do rio Tocantins
e se espalha por todo o estado e fica aqui não só o meu agradecimento,
mas principalmente o meus votos de dizer que a luta por um estado
melhor, uma Imperatriz mais digna, com condições sociais mais dignas
por nosso estado o Deputado Rildo Amaral carrega essa bandeira e não
abre mão. Muito obrigado, Deus!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Wellington do Curso, último inscrito no Pequeno Expediente,
tem cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom
dia. Senhor Presidente, nossa luta permanente em defesa da nomeação
dos mil e cem aprovado nos concursos da Polícia Militar, o restante
da Polícia Civil, AGED, IPREV, PROCON, DETRAN, nossa luta
permanente solicitando ao governador do Estado, Carlos Brandão, para
que possa fazer a nomeação de todos aprovados no último concurso
da Polícia Militar, da Polícia Civil e demais concursos, a nossa luta
continua firme, permanente em defesa da nomeação de todos os
aprovados. Senhor Presidente, trago o segundo assunto na pauta da
manhã de hoje que veio à tona pela Revista Veja, intitulado A Anatomia
de um Escândalo. Trata sobre os respiradores, a fraude na compra de
respiradores, e no Estado do Maranhão esse assunto foi retomado, aí
não sei se está presente que eu não olhei ainda, na verdade, eu olhei
mais cedo, não sei se encontra ainda, é o jornalista Gilberto Léda,
trouxe também em primeira mão para o Estado do Maranhão esse
assunto novamente tão debatido pelo deputado Wellington desta
Casa, solicitamos investigação, denunciamos ao Ministério Público,
denunciamos ao Tribunal de Contas do Estado. Uma luta permanente
para que nós tivéssemos a investigação adequada, averiguação adequada
e, principalmente, o esclarecimento sobre o escândalo da compra dos
respiradores no Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão teve um
prejuízo, e quem vai arcar com esse prejuízo? Quem vai pagar com
esse prejuízo? Vai ficar por isso mesmo? Duas compras frustradas, a
primeira compra não temos notícia, até hoje, que é o escândalo maior,
a segunda após a nossa denúncia devolveram o dinheiro a menos, um
prejuízo de quase setecentos mil reais para os cofres públicos do Estado
do Maranhão, e a Revista Veja, como já citei, e o jornalista Gilberto
Leda, na sua página... E chamo a atenção, respeito todos os jornalistas
do Estado do Maranhão, mas faço referência elogiosa nesse momento ao
jornalista Gilberto Leda, um dos mais renomados jornalistas do Brasil,
que é maranhense. E o jornalista Gilberto Leda trouxe as informações
das páginas da Revista Veja. A Veja teve acesso a trocas de mensagens,
notas fiscais fraudadas, revelações de colaboradores da Justiça e até
recibo de propina, dinheiro pago para propina. Consórcio Nordeste e o
Estado do Maranhão, na época do Governador Flávio Dino, atolado até
o pescoço. A investigação se encontra no STJ. Comissão fraudulenta
de R$ 12 milhões de reais, respiradores até hoje não chegaram. Enfim,
ninguém diz nada, ninguém fala nada. Fica por isso mesmo. E a nossa
luta permanente fiscalizando a aplicação do dinheiro público. Estamos
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de olho nessa investigação, nas denúncias para que se possa realmente
encontrar, identificar os culpados, e os culpados possam devolver
o dinheiro para os cofres públicos e sejam penalizados conforme a
lei. Senhor Presidente, o último assunto do dia: hoje eu fui recebido
no Bom dia Mirante, entrevistado pelo Cabalau, jornal apresentado
também pelo Soares. Quero agradecer a todo o Sistema Mirante de
Comunicação e a seu diretor Fernando, a todos os demais integrantes,
jornalistas, radialistas, cinegrafistas, fotógrafos, operadores, a todos
pela oportunidade democrática de expor as nossas ideias hoje no Bom
dia Mirante. Cabe destaque para duas pautas importantes. Primeiro a
CPI da Telefonia. Diferentemente da CPI do Ferry, nós paramos em 12
assinaturas não avançou, porque mexe na MOB, mexe no Governo do
Estado. Não conseguimos avançar. Estamos ainda coletando assinaturas
para a CPI do Ferry. Mas a CPI da Telefonia já tem uma boa quantidade
de assinaturas e recebo o apoio direto de todos parlamentares para
assinar a CPI. Então vamos votar a coletar as assinaturas para a CPI
da Telefonia, identificar os problemas e, o mais importante, apresentar
soluções para os problemas de telefonia móvel, fixa, TV por assinatura,
os problemas de telefonia no Estado do Maranhão. E já agradeço aos
deputados que assinaram e aos deputados que se pontificaram a assinar
a CPI da Telefonia. Era o tinha para momento, Senhor Presidente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Projeto de Lei complementar nº 015, de autoria do Poder Judiciário (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Parecer 578 da CCJ, em Redação ao Projeto de
Lei 305, de autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em discussão, em
votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai à sanção. Projeto de lei nº 034, de autoria da deputada Daniella (lê).
Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei nº 213, de autoria do
deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação, os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de lei nº 315/2022, de autoria do deputado Márcio Honaiser (lê). Em
discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei nº 65/2019, de autoria
do deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão, em votação, deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a 2º Turno.
Projeto de lei nº 008/2022, de autoria do deputado Duarte Júnior (lê).
Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de lei nº 370,
de autoria Deputado Vinícius Louro. Dispõe sobre a obrigatoriedade
da fixação de cartazes informando o contato dos conselhos tutelares
nos estabelecimentos de ensino público e privado no Maranhão. Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam, como
estão aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa
nº 024, de autoria do Deputado Duarte Júnior. Concede Medalha do
Mérito Legislativo Terezinha Rego a Cláudia Maria da Costa Gonçalves.
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa Nº
54/2021, de autoria da Deputada Professora Socorro Waquim. Concede
Título de Cidadão Maranhense ao empresário Ramon Alves de Souza.
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa,
de autoria Deputado Wellington do Curso. Concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao doutor Lahésio Rodrigues Bonfim. Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Registro a abstenção neste projeto do Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente. Questão de Ordem. Professor Wellington, Deputado
Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só
agradecer a aprovação do Projeto de Medalha Manuel Beckman ao
médico Dr. Lahésio Bonfim, que disputou as eleições para o Governo
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do Estado em 2022, com quase 1 milhão de votos. E a nossa justa
homenagem a esse homem público, médico, Dr. Lahésio Bonfim.
Receba o nosso respeito e a nossa homenagem também. Marcar a
data da Condecoração da Medalha Manuel Beckman pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento 237, de
autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vossa
Excelência tem uma Questão de Ordem. O que nós aprovamos agora,
Deputado Vinícius, foi o Requerimento de Urgência referente ao
projeto.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Ah, ok. Senhor
Presidente, só para ressaltar que esse projeto é um projeto muito
interessante e, principalmente, para as cidades que são atingidas pelas
cheias dos rios. Aqui nós temos, como exemplo, o Rio Mearim, que
pega desde a cidade Formosa da Serra Negra, banhando todo o estado
do Maranhão, passando ali por Barra do Corda, Pedreiras, Trizidela, São
Luiz Gonzaga, Bacabal, Vitória do Mearim, Conceição de Lago Açu,
Arari, enfim, e outros rios que também banham o estado do Maranhão.
E esse projeto é justamente para essas pessoas que são prejudicadas
pelas cheias dessas águas, que, quando as águas chegam de forma
repentina, levando os seus móveis, os seus documentos, às pessoas
possam ali, de forma gratuita, serem oferecidos esses documentos pelos
Vivas distribuídos no Estado do Maranhão. Então é só uma observação
para que a gente possa também levar orientação e ao conhecimento dos
colegas e de toda a população.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical, V. Exa. fez um aceno aí. Habilite o áudio, por
gentileza. V. Exa. está sem áudio, Deputada Mical.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Meu
Presidente, eu queria aqui, pedir a V. Exa. que colocasse na Ordem do
Dia o Projeto de Lei da nossa autoria para revogar a Lei 11.827. Eu
queria que o senhor colocasse para nós aí.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputada Mical, eu vou pedir aqui à Diretoria da Mesa que verifique
em que fase está esse projeto de lei de V. Excelência, se já tem parecer
das comissões. Tendo parecer, eu vou solicitar que inclua na Ordem do
Dia. Tudo bem?
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Muito
obrigada, Presidente. Eu também quero falar na no Tempo dos Partidos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Tudo bem. Item 13 da pauta, senhores deputados, senhoras deputadas.
Requerimento nº 238, de autoria do Deputado Vinícius Louro. (lê). Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 240, de autoria deputado Wellington
do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só saber se poderia ser feito ainda nesta sessão de hoje, após
o encerramento já pudesse abrir os trabalhos e poder ser feito ainda
hoje.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não havendo objeção dos deputados e das deputadas presentes,
apreciaremos logo em seguida. Com a concordância de todos
apreciaremos ainda nesta sessão, deputado Wellington. Os itens 15 e
16, em razão da ausência da autora, ficam transferidos para próxima
sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 234 e
241, de autoria dos deputados Wellington do Curso e Edivaldo Holanda,
solicitando que depois de ouvida a Mesa seja enviada Mensagem de
Pesar aos familiares do Senhor Paulo Roberto Diniz Rocha. Pelo seu
falecimento ocorrido em 13 de outubro do corrente ano. Como volta ao
deputado Rildo Amaral.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RILDO AMARAL – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deferido o requerimento. Requerimento nº 235.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, se puder subscrever, pediria autorização do deputado
Edivaldo Holanda e Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Com autorização dos dois deputados, peço que registre a subscrição do
deputado Vinícius Louro. Requerimento nº 235, de autoria da Deputada
Mical Damasceno. Como volta o deputado Rildo Amaral? Deferido
o requerimento. Encaminhe-se o projeto para CCJ. Requerimento nº
243/22, de autoria da Deputada Detinha (lê). Como vota o deputado
Rildo Amaral. Deferido o Requerimento. Requerimento nº 244, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando que depois de ouvida
Mesa, seja encaminhado ao Prefeito de São Luís, Excelentíssimo Senhor
Eduardo Salim Braide, à secretária interina da Secretaria Municipal da
Criança e Assistência Social, senhora Ana Carla Figueiredo, pedido
informações sobre a ausência de internet nos Centros de Assistência
Social - CRAS - que ocorre há mais de um mês causando transtornos
a milhares de famílias de baixa renda que necessitam realizar o
recadastramento para o CadÚnico. Como vota o deputado Rildo
Amaral? Deferido o requerimento. Requerimento nº 245, de autoria
da Deputada Betel Gomes (lê). Como vota o deputado Rildo Amaral?
Deferido o requerimento. Senhores Deputados, vamos apreciar aqui os
Projetos solicitados pelo Deputado Welington. A começar pelo Projeto
de Lei Complementar nº 015, de autoria do Poder Judiciário. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. O Projeto de Lei nº 294, de autoria do
Deputado Vinícius Louro ainda não tem parecer das Comissões, então
já vamos encaminhar para a emissão de parecer para que retorne para
Ordem do Dia. Finalmente, Projeto de Resolução Legislativa nº 056,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Dr. Lahésio Rodrigues Bonfim.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Registro a abstenção do Deputado Dr. Yglésio. Encerrada
a Ordem do Dia.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- No Grande Expediente está inscrita a Deputada Daniella. Deputada,
V.Exa. tem trinta minutos, com apartes.
A SENHORA DEPUTADA DANIELLA (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, senhores Deputados, Deputadas, galeria,
imprensa, internautas que nos acompanham através das redes sociais,
meu cordial bom-dia a todos. Estamos no mês de outubro, na última
semana do mês de outubro, e eu fiz questão de subir a essa tribuna para
fazer menção a esse importante mês de conscientização, que é o mês
do Outubro Rosa. Um mês de prevenção, um mês onde nós chamamos
a atenção de todas as mulheres para o cuidado, principalmente com
cuidado com o câncer de mama, um câncer que vem matando milhares
de mulheres no mundo inteiro, e a gente chama a atenção. Aproveito
essa oportunidade, está na última semana, para chamar a atenção de
vocês, mulheres que ainda não fizeram o auto-exame, que ainda não
tiveram a oportunidade de fazer a mamografia, que não tiveram a
oportunidade de se cuidar, para se tocarem, para se observarem. O
cuidado é sempre muito importante para prevenir um câncer de forma
precoce. Então estou aqui para chamar a atenção. Inclusive quero aqui
agradecer publicamente a Secretária de Mulher, a Secretária Célia por
ter atendido inúmeras demandas nossas, principalmente no que tange à
carreta da mulher maranhense, uma carreta muito importante para levar
para mais perto das mulheres maranhenses a oportunidade de fazer
um importante exame que é a mamografia. A carreta esteve na cidade
de Caxias nos últimos dias. Amanhã estará na cidade de Presidente
Dutra, para onde eu estarei me dirigindo para acompanhar de perto
esse importante momento para as mulheres da região Central, mais
precisamente para as mulheres de Presidente Dutra. Quero aproveitar
essa oportunidade também para colocar o nosso mandato à disposição,
para convidar os demais deputados, as demais deputadas para juntos
fazermos investimentos para que nós ganhemos outras carretas das
mulheres, para que, junto ao Governo, nós aumentemos a quantidade
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de mamógrafos nas cidades, principalmente no interior do estado, onde
as mulheres têm maior dificuldade de acesso a esses exames. E aqui não
tem como subir a essa tribuna e deixar de citar de forma revoltante o
que aconteceu na cidade de Pinheiro com a advogada e professora Beth
Arouche, que foi agredida de forma brutal por um policial que estava,
inclusive, de folga nesse dia, no momento. E a gente chama tanto a
atenção para o cuidado com a mulher. Eu aqui, como procuradora,
ressalto a vocês a minha revolta de, nos dias de hoje, ainda estar se
vendo isso acontecer, a Beth provavelmente teria a sua fala, teria a sua
palavra, teria o seu o seu depoimento, talvez até colocado em xeque,
mas, graças a Deus, alguém conseguiu captar esse momento e a forma
agressiva, abusiva, na qual o policial se reportou a ela. O policial já foi
afastado, mas peço que as autoridades tomem todas as medidas, que o
afastamento não é suficiente, a gente precisa moralizar, a gente precisa
mostrar que nenhuma mulher pode ser agredida, e eu estou aqui como
mulher, como deputada, como representante de milhares de mulheres
maranhenses pra dizer que nós não aceitaremos agressores de mulheres,
não passarão, estaremos aqui para continuar defendendo as mulheres
maranhenses, defendendo as mulheres que são vítimas de agressão,
defendendo mais oportunidades para todas nós, mulheres. Deixo
aqui o meu registro e a minha indignação pra esse fato que aconteceu
na cidade de Pinheiro, e aqui publicamente já entramos em contato,
mas publicamente coloco a Procuradoria da Mulher da Assembleia
Legislativa à disposição da Dra. Beth e estamos aqui juntos e, com
certeza, vamos encabeçar essa causa e vamos mostrar que nenhuma
mulher pode ser agredida e que nenhum agressor vai passar impune.
Muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Com a palavra. Tempo dos Blocos e Partidos,
Unidos pelo Maranhão, Professor Marco Aurélio? Deputado Adriano,
do Bloco Independente MDB e PV. Bloco Parlamentar Democrático
PDT, PL e PSC, líder Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado Hélio
Soares. Declina, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL- Declina. Partido Progressista, Deputado
Arnaldo: Declina. Partido Social Democrata, Deputada Mical, por
videoconferência, tem até seis minutos, com direito a apartes. Deputada
Mical, habilite seu áudio e vídeo, Deputada Mical, por gentileza!
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL- Ok, estamos lhe ouvindo bem, amiga.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - Gostaria de me pronunciar, mais uma vez,
referente a esses dois dias foi circulado novamente em alguns blogs, em
algumas redes sociais, um vídeo meu que eu me pronunciei a primeira
vez quando o meu amigo e presidente, à época, Roberto Jefferson foi
preso, isso quando houve a prisão, pela primeira vez. E aí voltaram
novamente a postar esse vídeo. Então, eu quero dizer que ao longo
do período que eu estive filiada ao PTB, eu tive a alegria, a felicidade
de conhecer o Roberto Jefferson, que para mim é uma pessoa que eu
admiro e tenho a felicidade de ter conhecido. E quero aqui dizer que,
embora sobre esse último posicionamento, acho que foi um episódio
que para mim, eu fiquei triste da forma como ele se comportou. Eu
achei de maneira assim.... Assumo que atropelou, que afrontou a
Ministra, no caso, Ministra Carmen Lúcia. Então, assim, esse tipo de
ataque eu, como cristã, não posso comungar com as palavras proferidas
por ele, pelo nosso querido e amigo Roberto Jeferson, que eu não
vou dizer porque ele agora atacou que agora eu o abandonei, não. Só
essa atitude que realmente eu não aprovo, e eu quero aqui deixar bem
claro, a forma truculenta como ele agiu. E eu quero aqui destacar que
reprovo a tipificação penal da opinião. O que vem sendo feito de forma
arbitrária pelo judiciário. No Brasil não temos crime de opinião. O
inquérito do STF é flagrantemente ilegal, porque, na verdade, a gente
vê agora que a campanha do nosso Presidente Bolsonaro tem sido aqui
censurada, teve um prejuízo de cento e cinquenta mil a menos de
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inserções de rádio e favorecendo, assim, somente o descondenado Lula.
Então, assim, nós temos sido censurados, vários órgãos impressos aí
em redes sociais. Eu quando vou postar alguma coisa que, no caso,
é referente a Bolsonaro, sempre aparece alguma coisa impedindo. Eu
mesmo já tenho sofrido prejuízo em alguns vídeos, em algumas
falas minha que eu tento postar. Há uma dificuldade até nas minhas
postagens nos stories, nos reels. E eu percebo que estão trabalhando de
forma, assim, atropelando aqui o nosso posicionamento, de quem apoia
aqui o Presidente Bolsonaro. Eu quero aqui me juntar e me solidarizar
com nosso Deputado Yglésio, que tem sido vítima de perseguição.
Deputado, não desista; é assim mesmo. E eu tenho aqui dito que eu
nunca vi uma pessoa que é perseguida, que é bombardeada, que Deus
não exalte e que não o levante. Eu tenho certeza absoluta que o nosso
Presidente vai conseguir virar e nós vamos ganhar no segundo turno.
São essas minhas palavras, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL – Obrigado, Deputada Mical. Escala de Reserva:
Podemos. Declina.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL – Como não há nenhum inscrito, declaro encerrada
a presente Sessão.
Ata da Septuagésima Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e três de agosto de dois mil
e vinte e dois.

toa.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Lei-

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins
Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio,
Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Antônio
Pereira, César Pires, Ciro Neto, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante e Roberto Costa. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da ata
da sessão anterior, que foi aprovada. Não havendo oradores inscritos no
tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação do Veto Integral ao
Projeto de Lei n° 100/2022, do Deputado Roberto Costa, o qual foi
transferido, devido à ausência do autor. Em único turno, o Plenário
manteve, por unanimidade, o Veto Integral ao Projeto de Lei n°
107/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a repartição
da parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação (ICMS), pertencente aos municípios, na forma do inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal. Conforme
o Parecer nº 442/2022, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), pela manutenção do veto. Em único turno, regime de prioridade, foram aprovadas: Medida Provisória nº 389/2022, encaminhada
pela Mensagem Governamental nº 048/2022, que dispõe sobre a criação e a reestruturação de unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil e
do Centro Tático Aéreo do Estado do Maranhão e a Medida Provisória
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nº 390/2022, encaminhada pela Mensagem Governamental nº 050/2022,
que altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e cria cargos em comissão nos termos em que especifica.
Ambas com parecer favorável da CCJC, foram encaminhadas à promulgação. Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, o Plenário aprovou em primeiro
turno, regime de prioridade, o Projeto de Lei Complementar nº
008/2022, de autoria do Poder Judiciário, que altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão). Na sequência, foi
aprovado, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência e encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de emenda, o Projeto de
Lei nº 330/2022 de autoria do Deputado Jota Pinto, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. Ainda
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº
356/2022, de autoria da Defensoria Pública, que dispõe sobre a criação,
a partir do dia primeiro de outubro de 2022, de cargos na carreira de
defensor público do Estado do Maranhão e sobre a criação de cargos em
comissão na estrutura da Defensoria Pública do Estado do Maranhão DPE/MA, com parecer favorável da CCJC, este projeto de lei foi encaminhado à sanção governamental. Em único turno, redação final foram
aprovados: Parecer nº 479/2022, da CCJC, em redação final ao Projeto
de Lei nº 259/2022, da Deputada Detinha, que estabelece as diretrizes
para a institucionalização da política de proteção e atendimento às mulheres com deficiência auditiva vítimas de violência doméstica e familiar e o Parecer nº 480 /2022, da CCJC, em redação final ao Projeto de
Lei nº 440/2019, da Deputada Daniella, que dispõe sobre a alteração do
inciso I do Art. 10 da Lei nº 7.736 de 25 de abril de 2002. Os respectivos
projetos foram encaminhados à sanção governamental. O Parecer nº
400/2022 da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 205/2021, de autoria
da Deputada Mical Damasceno, foi transferido devido à ausência da
autora. Em segundo turno, tramitação ordinária foi encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei nº 591/2019 de autoria da Deputada
Daniella, que dispõe sobre a política pública “reeducando o agressor”
em casos de violência doméstica e familiar, no âmbito do Estado do
Maranhão, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias. Nos mesmos termos, foram aprovados e
encaminhados à redação final, devido ao acolhimento de emendas os
Projetos de Lei nos: 484/2021 autoria da Deputada Daniella, que institui
Semana Estadual de Qualidade Vida da Mulher no período de climatério ou pós-climatério, no âmbito do Estado do Maranhão e 584/2021 de
mesma autoria, que dispõe sobre a assistência psicológica às mulheres
mastectomizadas no Estado do Maranhão. O Projeto de Resolução Legislativa nº 034/2022 de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe,
que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Coronel Sérgio Henrique Lopes Rendeiro, foi aprovado em segundo turno e encaminhado à
sanção governamental. O Projeto de Resolução Legislativa nº 047/2022
de autoria do Deputado Ciro Neto, foi transferido, devido à ausência do
autor. Em segundo turno tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados à promulgação: Projeto de Resolução Legislativa nº 005/2022
de autoria do Deputado Rildo Amaral, que concede Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel QOPM Marcos Aurélio
Lindoso de Brito; Projeto de Resolução Legislativa nº 030/2022 de autoria da Deputada Daniella, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Kenaz Cristian Souza Veiga; Projeto de Resolução Legislativa nº 031/2022 de mesma autoria, que concede
o título de Cidadão Maranhense ao Pastor Cleber Moraes Gonçalves e
o Projeto de Resolução Legislativa nº 032/2022 ainda de autoria da Deputada Daniella, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Pastor
Romualdo Fernandes da Silva. Todos com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, foram aprovados: Projeto de Resolução Legislativa nº
001/2022 de autoria do Deputado Neto Evangelista, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Senhor Ítalo Fioravanti Sabo Mendes;
Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2022 de autoria dos Deputados
Neto Evangelista e Othelino neto, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor Alberto Pessoas Bastos e o Projeto de Resolução Le-
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gislativa nº 037/2022 de autoria dos Deputados Othelino Neto e César
Pires, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Senhor Gabriel
Santana Furtado Soares. Todos com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Por fim, o Plenário aprovou: Requerimento nº 206/2022, de autoria do Deputado Adelmo Soares, solicitando que seja convocada uma Sessão Extraordinária, logo após a presente
para que seja discutido e votado em regime de urgência o Projeto de Lei
nº 174/2022, de sua autoria; Requerimento nº 211/2022, de autoria do
Deputado Fábio Braga, solicitando, no mesmo sentido, para discussão e
votação do Projeto de Lei Complementar nº 008/2022, de autoria do
Poder Judiciário; Requerimento nº 213/2022, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja substituída a entrega da
medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Arcebispo Emérito de São Luís Dom Belisário da Silva, no dia 01/09/22, pela entrega
da medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” para a Senhora
Maria do Socorro de Moura Matos; Requerimento nº 215/2022, de autoria do Deputado Zito Rolim, solicitando que seja convocada uma Sessão Extraordinária, logo após a presente para que seja discutido e votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº 340/22022, de autoria do
Poder Executivo; Requerimento nº 216/2022, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, para
a entrega do Título de Cidadã Maranhense à Senhora Paula Cristina de
Assis Nascimento, pelos relevantes serviços prestados neste Estado;
Requerimento nº 217/2022, de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência o Projeto
de Lei nº 368/2022, de sua autoria; Requerimento nº 218/2022, de autoria do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja encaminhada mensagem de congratulações e aplausos à Colônia de Pescadores Z-70 de
Lago Verde e aos demais organizadores do evento, por meio do seu
Presidente Senhor Adeilton Santos Viana, pela realização do X Festival
do Peixe no povoado Mangueira, ocorrido no período de 31 de julho a
07 de agosto de 2022 e o Requerimento nº 220/2022, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja discutido e votado em regime
de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 12 /2022, de autoria do Ministério Público. O Requerimento nº 209/2022, de autoria do Deputado
César Pires, foi transferido devido à ausência do autor. Na sequência,
foram votados na presente Ordem do Dia, conforme acordo de
lideranças: o Parecer nº 400/2022, de autoria da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº
205/2021, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que estabelece
medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado do Maranhão ao
aprendizado da Língua Portuguesa de acordo com a norma culta oficial
e orientações legais de ensino. Submetido à deliberação do Plenário,
este Parecer foi rejeitado e o projeto de lei foi encaminhado para parecer
da Comissão de Mérito. Em segundo turno, regime de urgência foi
aprovado e encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei
Complementar nº 008/2022, de autoria do Poder Judiciário, que altera a
Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Em primeiro e segundo turno, regime de urgência, foi aprovado o Projeto de
Lei Complementar nº 12/2022, de autoria do Ministério Público, que dá
nova redação à Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro de 1991, com
parecer verbal favorável da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência foram aprovados na forma de substitutivos e encaminhados à
redação final: Projeto de Lei nº 174/2022, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas informativas, proibindo a discriminação em razão de orientação sexual ou
identidade de gênero; Projeto de Lei nº 340/2022, de autoria do Poder
Executivo, Mensagem nº 054/2022, dispõe sobre a repartição da parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, pertencente aos municípios e o Projeto de Lei nº 330 /2022 de autoria do Deputado Jota Pinto,

14
14

QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022

que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento. Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
foram aprovados e encaminhados à sanção governamental: o Projeto de
Lei nº 368/2022, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que altera a
Lei n.º 11.344 de 2020 que proíbe a comercialização da substância
constituída de vidro moído e cola (CEROL), além da linha encerada
com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio (linha chilena), e de
qualquer outro produto utilizado na prática de soltar pipas que possua
elementos cortantes, com parecer favorável da CCJC; Projeto de Lei nº
356/2022, de autoria da Defensoria Pública, que dispõe sobre a criação,
a partir de 01/10/2022, de cargos na carreira de defensor público do
Estado do Maranhão e sobre a criação de cargos em comissão na estrutura da Defensoria Pública do Estado do Maranhão - DPE/MA, com
parecer favorável da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle. Por fim, foi aprovado, em redação final, na
forma do Parecer nº 356/2022, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, o Projeto de Lei nº 340/2022, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a repartição da parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de
serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação
- ICMS, pertencentes aos municípios. Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente. No tempo destinado aos
Partidos e Blocos, a Deputada Mical Damasceno falou pelo Partido Social Democrata. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 23 de agosto de 2022.
Deputado Othelino Neto
Presidente
Deputado Jota Pinto
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Rafael Leitoa
Segundo Secretário, em exercício
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 26.10.2022
Ata da Octogésima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia seis de outubro de dois mil e
vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical Damasceno.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo,
Betel Gomes, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Mical
Damasceno, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro
Waquim, Rafael Leitoa, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano,
Ana do Gás, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro
Neto, Daniella, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza
Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Márcio Honaiser, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura
do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou
a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores
(as) Deputados (as): Mical Damasceno, Rafael Leitoa e Wellington do
Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos,
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o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e anunciou que não havia
“quórum” regimental para apreciar a matéria, que ficou transferida para
a próxima Sessão Ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos não houve indicação de Deputados. No Expediente Final não houve
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 06 de outubro de 2022.
Deputado Rafael Leitoa
Presidente, em exercício
Deputada Mical Damasceno
Primeira Secretária, em exercício
Deputado Edivaldo Holanda
Segundo Secretário, em exercício
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 26.10.2022
Ata da Nonagésima Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte de outubro de dois mil e
vinte e dois.

Melo.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Arnaldo

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Braga, Márcio Honaiser, Neto Evangelista, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa,
Roberto Costa e Wendell Lages. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio,
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio Lula. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. No tempo destinado ao Pequeno Expediente, não houve oradores inscritos. Assim como
não houve “quórum” para apreciar a matéria constante da Ordem do
Dia, que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. No primeiro
horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito, assim como
não houve indicação de Deputados no horário destinado aos Partidos
ou Blocos. No Expediente Final falou o Deputado Duarte Júnior. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que
fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 de outubro de 2022.
Deputado Paulo Neto
Presidente, em exercício
Deputado Arnaldo Melo
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Edivaldo Holanda
Segundo Secretário, em exercício
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Relatório Ato Normativo
Resolução

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 736/2022
Estabelece o calendário de feriados
e ponto facultativo nos meses de outubro
e novembro no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições que lhe
confere o Art. 11, do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica estabelecido o Calendário de Feriados e de Pontos
Facultativos dos meses de outubro e novembro a ser observado pelos
servidores da Assembleia Legislativa, no exercício de 2022, como segue:
I - 31 de outubro, segunda-feira, em alusão ao Dia do Servidor
Público, postergação da comemoração de 28 de outubro;
II – 1° de novembro, terça-feira, ponto facultativo;
III- 2 de novembro, quarta-feira, Finados, feriado nacional;
IV - 15 de novembro, terça-feira, Proclamação da República, feriado nacional.
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação,
revogando as demais disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em
18 de outubro de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDREA MARTINS REZENDE
Primeiro Secretário
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 737 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.
Abre à Assembléia Legislativa, crédito suplementar no valor
de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), para o fim
que especifica.
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43. § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no art.
39,§ 1º, inciso I e § 2º da Lei Estadual n.º 11.516 de 02.08.2021,
RESOLVE
Art. 1º. Fica aberto à Assembléia Legislativa, crédito suplementar no valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem
mil reais), destinado a reforço de dotação consignada no vigente Orçamento, conforme Anexo I.
Art. 2º. Os recursos para atender ao presente crédito decorrem de anulação parcial de dotação consignada no vigente
Orçamento, conforme Anexo II.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 25 DE OUTUBRO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA E
134º DA REPÚBLICA.

OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente

GLALBERT NASCIMENTO CUTRIM
1º Vice-presidente

ANDREIA LOPES MARTINS REZENDE
1º Secretário

MARIA DEUSDETE LIMA CUNHA RODRIGUES
2º Vice-presidente

CLEIDE BARROSO COUTINHO
2º Secretário

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL
3º Vice-presidente

KARLOS PARABUÇU SANTOS FIGUEIREDO DOS
ANJOS
3º Secretário

CÉSAR HENRIQUE SANTOS PIRES
4º Vice-presidente

PAULO ROBERTO ALMEIDA NETO
4º Secretário
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Anexo I - Redução
Ato Normativo

2022AN001531

Órgão

01000

Assembleia Legislativa

Unidade Orçamentária

01101

Assembleia Legislativa

Código

Especificação

Esfera

01.031.0318.4628 Atuação Legislativa
0001 No Estado do Maranhão

F

IRP Natureza

2

44.90.99

Fonte

Valor

0.1.01

3.100.000,00

Subtotal

3.100.000,00

Total

3.100.000,00

Anexo II - Acréscimo
Ato Normativo

2022AN001531

Órgão

01000

Assembleia Legislativa

Unidade Orçamentária

01101

Assembleia Legislativa

Código

Especificação

01.031.0318.4628 Atuação Legislativa
0001 No Estado do Maranhão

Esfera

F

IRP Natureza

2

33.90.99

Fonte

Valor

0.1.01

3.100.000,00

Subtotal

3.100.000,00

Total

3.100.000,00

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, ÀS
08:30 MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIN DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
MÁRCIO HONAISER
WELLINGTON DO CURSO
ZÉ INÁCIO
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER EM REDAÇÃO FINAL Nº
593/2022–
EMITIDO AO PROJETO DE LEI Nº 088/2022, que Dispõe sobre
a obrigatoriedade de bares, hotéis, restaurantes, fastfoods, food-trucks,
sorveterias, docerias, delicatesses, padarias e outros estabelecimentos
congêneres, que comercializem produtos prontos para consumo
imediato, informarem em seus cardápios a presença de glúten, lactose,
leite, peixe, amêndoas, corantes, castanhas, soja, ovo e crustáceos no
âmbito do Estado do Maranhão
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO em Redação Final , nos termos do
voto do Relator.
.
PARECER Nº 588/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 020/2022, que institui o Programa Mulheres na Construção, com a finalidade de viabilizar a qualificação e empregabilidade de
mulheres na construção civil no Estado do Maranhão, visando à melhoria e ampliação das oportunidades de trabalho, de autonomia econômica
e financeira e qualidade de vida da mulher maranhense.
AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 595/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 074/2021, que Concede atendimento prioritário às
pessoas em qualquer tipo de tratamento oncológico nos estabelecimentos
que esta Lei especifica e dá outras providências. .
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 596/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 075/2022, que “Dispõe sobre a organização e

16
16

QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022

controle de crianças e idosos abrigados em casas de proteção no Estado
do Maranhão.”
AUTORIA: DEPUTADO ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: REJEITADO , nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 599/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 350/2021, que “Altera a redação e ementa da Lei nº
11.711/2022, de 12 de maio de 2022, que assegura aos recém-nascidos
com Síndrome de Down o exame cariótipo na rede pública estadual de
saúde no Estado do Maranhão.”
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de
substitutivo, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 600/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 354/2022, que “Altera a redação e ementa da Lei nº
11.732/2022, de 26 de maio de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade
dos hospitais, públicos a proceder ao registro e a comunicação
imediata de recém-nascidos com Síndrome de Down às instituições e
associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas
com deficiência no Estado do Maranhão, e dá outras providências.”
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de
substitutivo, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 601/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 271/2022, que “Reconhece as pessoas com doenças
renais crônicas como portadores de deficiência, para todos os fins de
direito, no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 614/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 397/2022, que Considera de Pública a Comunidade
Assistencial e Educacional de Santa Inês - CAESI, com sede e foro no
Município de Santa Inês, no Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADA MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 615/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 401/2022, que Considera de Utilidade Pública o
“Instituto Relação de Ajuda”, com sede e foro no Município de São
Luís, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER 616 /2022– Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 402/2022, que Considera de Utilidade Pública o
“Centro Educacional Semeando”, com sede e foro no Município de São
Luís, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
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PARECER Nº 617/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº395/2022, que Considera de Utilidade Pública a
“Associação Projeto Criança Feliz - Adote uma Criança”, com sede e
foro no Município de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 619/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 403/2022, que Considera de Utilidade Pública o
“Instituto Educacional Yannis”, com sede e foro no Município de São
Luís, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEOUTADO FÁBI BRAGA
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de
substitutivo, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 620/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 420/2022, que Considera de Utilidade Pública a
“Associação Comunitária Arco-Íris”, com sede e foro no Município de
Timbiras, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 26 outubro de 2022.
DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

