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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio 

Lula
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso

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

Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Ariston, Betel 
Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Pastor Cavalcan-
te, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, 
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula.  Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ar-
naldo Melo, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena 
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, 
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius 
Louro. 

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

PAULO NETO - 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 da ata da sessão anterior.

O SENHOR SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - (Lê texto bíblico e ata) Ata lida, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
senhor Primeiro Secretário para a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZÉ INÁCIO – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI N°422/2022

Institui o Programa Saúde Solidária 
Animal, o qual dispõe acerca do recebi  
mento de doações, coleta, reaproveita-
mento, seleção, armazenamento, distri  
buição gratuita de produtos de uso veteri-
nário no âmbito do Estado do Mara  nhão 
e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLA TIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA
Art. 1°- Fica instituído o Programa Saúde Solidária Animal, o 

qual seu principal objeti  vo é o recebimento de doações, coleta, reapro-
veitamento, seleção, armazenamento, distribuição gratuita de produtos 
de uso veterinário, e consequentemente acarretando a destinação corre-
ta desses produtos através do programa.

Art. 2°- São considerados, para fins desta lei:
1 - Produtos de uso veterinário - toda substância química, bio-

lógica, biotecnológica ou preparação manufaturada cuja administração 
seja aplicada de forma individual ou co  letiva, direta ou misturada com 
os alimentos, destinada à prevenção, ao diagnóstico, à cura ou ao tra-
tamento das doenças dos animais, bem como os aditivos, suplementos 
promotores, melhoradores da produção animal, medicamentos, vacinas, 
antissépti  cos, desinfetantes de ambiente e de equipamentos, pesticidas 
e todos os produtos que, utilizados nos animais ou no seu habitat, pro-
tejam, restaurem ou modifiquem su  as funções orgânicas e fisiológicas, 
ou também os produtos destinados ao embele  zamento dos animais;

li - Produtos de uso veterinário que necessitam de cuidados es-
peciais - produtos de natureza biológica, produtos que contenham subs-
tâncias sujeitas a controle especial, produtos com ação antiparasitária, 
antimicrobiana e hormonal e outros produtos sub  metidos a condições 
especiais de conservação, manipulação ou emprego, conforme estabele-
cido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 3°- O programa consiste no recebimento de doações de pro-
dutos de uso veteri  nário, oriundos:

1 - Da população,
li - Clínicas veterinárias,
Ili - Profissionais veterinários,
IV - Empresas do segmento farmacêutico/veterinário,
Parágrafo-único. Para verificar a qualidade e as condições de 

validade dos produtos veterinários doados, será realizada avaliação por 
médicos veterinários ou farmacêuti  cos legalmente habilitados.

Art. 4°- São beneficiários do Programa:
1 - Famílias que comprovem baixa renda, nenhuma renda ou con-

dição de vulnerabili  dade social, que possuam animais domésticos;
li - Protetores credenciados junto às Secretarias Municipais com-

petente;
Ili - Organizações não governamentais (ONGs) destinadas ao 

cuidado com animais, regularmente constituídas e devidamente creden-
ciadas junto às Secretarias Munici  pais competente; IV - Animais sob os 
cuidados das Secretarias Municipais;

V - Demais beneficiários a serem definidos em regulamento es-
pecífico.

Art. 5°- Os estabelecimentos participantes do programa têm 
como atribuições:

1 -  Receber as doações de produtos de uso veterinário;
li - Efetuar a triagem dos produtos de uso veterinário doados ao 

programa, observan  do os critérios de avaliação visual da integridade 
física e do prazo de validade;

Ili - dispensar gratuitamente os produtos de uso veterinário após 
proceder rigorosa triagem destes;

Art. 6°- Os produtos de uso veterinários que trata esta Lei serão 
distribuídos gratuita  mente após avaliação visual da integridade física, 
qualidade e das condições de vali  dade, mediante prescrição obrigatória 
de médico veterinário e apresentação da recei  ta veterinária, contendo 
a posologia adequada, devidamente assinada e com número de registro 
no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Art. 7°- Fica proibida a comercialização dos produtos veteriná-
rios doados ao Progra  ma.

Art. 8°- Poderão aderir ao programa as organizações não gover-
namentais (ONGs) sem fins lucrativos, para atuarem como facilitadores 
nas ações de recebimento, cole  ta, triagem em parceria com os órgãos 
executivos municipais.

Art. 9°- Caberá ao Executivo Municipal, por meio de seus órgãos 
competentes, orga  nizar e estruturar o programa, fornecendo apoio ad-
ministrativo, técnico e operacional, determinando os critérios de coleta, 
distribuição e fiscalização, bem como realizando o cadastramento e o 
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acompanhamento dos beneficiários do programa instituído por esta Lei.

Parágrafo único. A arrecadação dos medicamentos veterinários 
far-se-á sem ônus para o Executivo Estadual ou Municipal.

Art. 10°- Fica a Administração Pública Estadual ou Municipal 
isenta de qualquer obri  gatoriedade quanto à aquisição de quantitativos 
dos produtos de uso veterinário, no âmbito deste programa.

Art. 11°- Será facultado ao poder Executivo celebrar convênios 
com órgãos federais, municipais e empresas públicas ou privadas, fir-
mar parcerias público-privadas, visan  do dar cumprimento aos objeti-
vos desta Lei.

Art. 12°- Poderão ser realizadas campanhas de conscientização 
e doação, buscando sensibilizar a população, as autoridades, meios de 
comunicação, fabricantes, dentre outros.

Art. 13°- Todos os estabelecimentos públicos ou privados de que 
trata esta Lei ficam submetidos à fiscalização da Secretaria Estadual e 
Municipal de Agricultura, da Vigi  lância Sanitária em Saúde, Conselho 
Regional de Medicina Veterinária e Conselho Regional de Farmácia 
respeitadas as peculiaridades do programa.

Art. 14°- O Poder Executivo poderá regulamentar, no que cou-
ber, a presente Lei para sua fiel execução.

Art. 15°- Esta Lei entra em vigor após a data de sua publicação

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei institui o Programa Saúde Solidária 

Animal, o qual dispõe acerca do recebimento de doações, coleta, rea-
proveitamento, seleção, armazenamento, distribuição gratuita de pro-
dutos de uso veterinário no âmbito do Es  tado do Maranhão e dá outras 
providências.

O principal objetivo do presente Projeto de Lei é o recebimento 
de doa  ções, coleta, reaproveitamento, seleção, armazenamento, distri-
buição gratuita de pro  dutos de uso veterinário, e consequentemente 
acarretando a destinação correta des  ses produtos através do programa.

Com essa proposta será possível o reaproveitamento de produtos 
de uso veterinário, acarretando assim a sua correta destinação.

O programa consiste principalmente no recebimento de doações 
de pro  dutos de uso veterinário, oriundos da população, clínicas veteri-
nárias, profissionais veterinários e empresas do segmento farmacêutico/
veterinário.

Para verificar a qualidade e as condições de validade dos produ-
tos vete  rinários doados, será realizada avaliações por médicos veteri-
nários ou farmacêuticos legalmente habilitados.

Os principais beneficiários do Programa serão as famílias que 
compro  vem baixa renda, nenhuma renda ou condição de vulnerabili-
dade social, que possu  am animais domésticos; os protetores credencia-
dos junto às Secretarias Municipais competente; os organizações não 
governamentais (ONGs) destinadas ao cuidado com animais, regular-
mente constituídas e devidamente credenciadas junto às Secre  tarias 
Municipais competente; os animais sob os cuidados das Secretarias 
Municipais; . e demais beneficiários a serem definidos em regulamento 
específico.

As principais atribuições dos estabelecimentos participantes será 
a de receber as doações de produtos de uso veterinário; efetuar a tria-
gem dos produtos de uso veterinário doados ao programa, observando 
os critérios de avaliação visual da integridade física e do prazo de va-
lidade e dispensar gratuitamente os produtos de uso veterinário após 
proceder rigorosa triagem.

Diante do exposto, e da grande importância da matéria tratada 
é conta  mos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação 
deste presente projeto de Lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 25 de ou  tubro de 2022. – ARNALDO MELO – Depu-
tado Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 423/2022

DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O LAR DA DIVINA PRO-

VIDÊNCIA, ORGANIZAÇÃO DE 
AMPARO AOS IDOSOS.

Art. 1º- Fica declarada como de utilidade pública, o Lar da Divi-
na Providência, Organização de Amparo aos Idosos, inscrita no CNPJ 
nº 05.430.774/0001- 76, com sede na cidade de Caxias - MA.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da publicação.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 19 DE 
OUTUBRO DE 2022. – ADELMO ANDRADE SOARES – Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA
O Lar da Divina Providência, Organização de Amparo aos Ido-

sos, presta relevantes serviços a 19 (dezenove) anos, acolhendo a velhi-
ce desamparada, dando a estes, proteção, assistência moral e material, 
socorrendo, asilando e promovendo os recursos indispensáveis ao seu 
bem estar.

É nesse contexto que se faz de suma importância as ações do 
Lar da Divina Providência, Organização de Amparo aos Idosos. – 
ADELMO ANDRADE SOARES – Deputado Estadual.

PROJETO DE LEI N° 426/2022

Altera e revoga dispositivos da 
Lei nº 8.838, de 11 de julho de 2008, que 
reorganiza o Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos dos servidores da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão 
e dá outras providências.

Art. 1º. O caput e os §§ 2º e 6º do art. 25-A da Lei nº 8.838, de 
11 de julho de 2008, alterado pela Lei 11.081, de 23 de julho de 2019, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25-A – O Adicional de Qualificação -AQ será concedido 
da seguinte forma:

(...)
§ 2º - O adicional de qualificação passará a ser devido a partir 

do mês subsequente da solicitação formal do servidor.
(...)
§6º - O servidor cedido, quando optante pela remuneração de 

cargo efetivo, fará jus ao adicional se concedido antes do início da 
cessão.”

Art. 2º. Revoga-se o §4º do art. 25-A da Lei nº 8.838, de 11 de 
julho de 2008 acrescido pela Lei 11.081, de 23 de julho de 2019.

Art. 3°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
por conta de dotações  orçamentárias próprias da Assembleia Legisla-
tiva.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em 

18 de outubro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputado GLALBERT 
CUTRIM

1° Vice Presidente

Deputada ANDREIA MARTINS 
REZENDE

Primeiro Secretário

Deputada DETINHA

2° Vice Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO

Segundo Secretário

Deputado RILDO AMARAL

3° Vice Presidente

Deputado PARÁ FIGUEIREDO

Terceiro Secretário
Deputado CÉSAR PIRES

4° Vice Presidente

Deputado PAULO NETO

Quarto Secretário
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 062/2022

Concede a Medalha de Mérito Le-
gislativo João do Vale ao Senhor Renato 
Dionísio de Oliveira.

Art. 1º - É concedido a Medalha de Mérito Legislativo João do 
Vale ao Senhor Renato Dionísio de Oliveira, natural de São Luís, Esta-
do do Maranhão.

Art. 2º - A entrega da referida Medalha, deverá ocorrer em Ses-
são a ser marcada de comum acordo com a família do homenageado e 
esta augusta Casa.

Art. 3º - A presente Resolução Legislativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 27 de Outubro de 2022. – Márcio Ho-
naiser - PDT

JUSTIFICATIVA
Renato Dionísio de Oliveira, filho da senhora Catarina Santos de 

Oliveira e do senhor Alcides Dionísio de Oliveira, de natural de Pindaré 
Mirim, nasceu em 13 de maio de 1955, dia de um dos maiores marcos 
na história do Brasil, a Abolição da escravatura; sob o Signo de Touro, 
que evoca a força e a determinação, tendo sua numerologia 15 (1 do 
astro Sol, 5 do planeta Mercúrio, e a soma dos dois igual a 6 do planeta 
Vênus, que remete a paixão pela beleza e as artes).

Chegou na Athenas Brasileira, permeou de verdureiro à vendedor 
de livros, casou-se e constituiu família, e se engajou nas mais nobres e 
diversas causas sociais, a exemplo luta do Movimento Estudantil pela 
meia passagem (ocasião em que em ato de resistência apanhou da 
polícia local).

Como esportista, fez parte de diversos clubes, chegando a fundar 
o Leão Dourado, já na Política fez parte da Fundação do Partido dos 
Trabalhadores - PT, mas foi no PDT (Partido Democrático Trabalhista) 
que criou história e ao lado do seu eterno amigo e conselheiro Jackson 
Lago, foi gestor de empresas e órgãos públicos (Coliseu, Ipam, Etc..), 
até desaguar na essência do seu destino, quando ficou deslumbrado com 
a paixão maior: O Carnaval.

Na Favela do Samba foi no princípio uma paixão, depois Pre-
sidente e provedor de inúmeros carnavais, salientando os emedos em 
homenagem a mulheres fortes, além dos seus tempos, reais ou ima-
ginárias, como Dilú Melo, Teresinha Rego, Admée Duailibe e Maria 
Aragão - cujo emedo na sua gestão de Presidente, considera um divisor 
de águas, tanto na questão política, como no monopólio dos títulos por 
duas agremiações da época; ou do encanto da fictícia Saraminda, obra 
do escritor José Sarney, e que foi considerado até hoje como um dos 
maiores espetáculos já vistos na Passarela do Carnaval Ludovicense ... 
depois a sua grande contribuição aos Blocos tradicionais e Alternati-
vos, onde sua paixão ficou Sem Limites.

Nesse permeio de tempo, floresceu o Escritor e Historiador, 
com seus artigos fortes; sua veia Poeta, com centenas de poesias; 
Compositor, com inúmeros sambas, toadas... e foi ai que se encon-
trou ... primeiro, com o boi de Palha e depois, sua maior criação: O 
Boi Pirilampo, grupo que apresenta um espetáculo, de musicalidade, 
dança e impacto visual de um colorido que encanta, que traz na sua 
Orquestra e Toadas, seu ponto forte, mas seu conjunto está na força e 
alegria dos componentes que promovem um Divino Espetáculo, uma 
verdadeira festa dionisíaca cultural.

Por todo o exposto, e considerando que o homenageado tem uma 
trajetória de mais de 40 anos dedicados à promoção cultural desse es-
tado, espera o autor a tramitação regimental e apoio dos nobres colegas 
na aprovação do Projeto de Resolução Legislativa que concede a Me-
dalha Legislativa João do Vale à Renato Dionísio de Oliveira, umas das 
figuras mais emblemáticas do São João e do Carnaval, umas vez que 
atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 

legislativa.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, 27 de Outubro de 2022. – Márcio Ho-
naiser - PDT

INDICAÇÃO Nº 6753/2022

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a Vosso govenador Carlos Bran-
dão, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Aparício Ban-
deira Filho, o alargamento e a execução de acostamento na MA 270, 
no trecho que liga o Município de Sucupira do Norte à Mirador.

Tendo em vista a melhora da mobilidade e segurança do grande 
fluxo de pessoas que transitam diariamente no trecho pretendido, por se 
tratar de via importantíssima para o escoamento da produção agrícola 
da região, é imprescindível a realização desta indicação.

Ora, a recuperação da referida via irá possibilitar o acesso da po-
pulação com a necessária segurança, contribuir para o desenvolvimento 
socioeconómico e turismo na região, promover a inclusão produtiva, 
facilitar o acesso aos insumos básicos e ao mercado consumidor, asse-
gurando aos moradores da localidade o direito a uma melhor qualidade 
de vida.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman”. São Luís, 25 de outubro de 2022. ARISTON RIBEIRO – 
Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Com a palavra, o Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos. Bom dia a todas. Subo à tribuna para 
destacar a visita que fizemos nessa semana ao Secretário de Fazenda 
do Estado do Maranhão, Marcelo Ribeiro. É uma agenda muito positiva 
para o futebol maranhense depois que nós fizemos uma reunião, 
onde foi decidida a criação da Liga Maranhense de Clubes, que, nos 
próximos dias, estará sendo oficializada. Já levei uma proposta a ele, 
que é o retorno do programa Nota na Mão. Claro que não poderá ser 
nos mesmos moldes do que era feito no começo dos anos 2000, por 
conta da informatização, da necessidade de um sistema mais ágil e mais 
confiável também. Então a reunião foi muito produtiva. O Secretário 
se comprometeu, na próxima semana, a já rascunhar uma minuta de 
sugestão de projeto para que a gente possa fazer com que esses créditos, 
que muitas vezes são perdidos na nota fiscal, voltem para as pessoas 
que amam esporte, que amam futebol e que isso possa ser utilizado para 
levar mais público aos estádios. Claro, para que isso possa ser levado 
aos estádios, esse público, melhorando a renda dos clubes. E isso é 
fundamental. Hoje é um passivo grande. Eu conversava, no começo 
da semana, com o Deputado Roberto Costa, que teve uma lei aqui que 
foi mantido o veto à lei. Uma lei que oportunizava para os ex-atletas 
a questão do ingresso da gratuidade no estádio. Já há uma quantidade 
significativa de gratuidades no estádio, ingressos, inclusive, que são 
vendidos na média a 20 reais, que é um preço que já é um preço congelado 
há mais de seis anos. Quando a gente tem uma renda, por exemplo, 
como a do Moto e do Juventude, onde nós tivemos 463 pagantes, nós 
estamos falando de 9 mil e 500 reais, que não paga praticamente nem 
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as despesas dos jogos, as despesas com arbitragem, taxas de federação, 
ambulância, suplementação, água, isotônicos, tudo isso. Enfim, futebol 
é muito caro. As pessoas, às vezes, não têm noção disso. Tem pessoas 
que chegam ao cúmulo de sugerir que se faça jogo com portão aberto. 
Eu não imagino que essas pessoas pensam de onde é que sai o recurso 
do futebol. Expliquei ao Deputado Roberto os motivos de ser contra a 
lei dele, porque ela deixava muito em aberto, inclusive para que pessoas 
falsificassem esses certificados de ex-atletas e aí ficamos de ver uma 
possibilidade de um texto alternativo, né? Então, espero que tenhamos 
essa conversa mais adiante quando da reapresentação do texto por ele. O 
segundo ponto do pronunciamento é que nós estamos chegando na reta 
final da eleição presidencial, o Maranhão foi o estado onde o Presidente 
Bolsonaro teve aproximadamente 980.000 votos quase 1 milhão de 
votos, e o senador Roberto Rocha com os outros senadores, quem não 
quis votar no senador Flávio Dino somou praticamente 300.000 votos, 
ou seja, há, no Maranhão, 300.000 votos de pessoas que não quiseram 
votar no Flávio Dino, claro que o julgamento da gestão dele aí nesses 
sete anos e meio frente ao Maranhão e que não votaram no presidente 
Bolsonaro. Mas eu lembro duas coisas a essas pessoas, quem não 
votou desses 300.000, recomendo que vote, principalmente porque a 
possibilidade do presidente Lula ganhar do ex-presidente Lula, ganhar 
no domingo, isso é uma coisa que pode acontecer, não está descartado, 
não é o que se quer. Então, nós temos que ir às urnas votar, porque quem 
for votar no domingo e não votar no Bolsonaro e não quer o retorno do 
Flávio Dino tem que fazer escolha, porque senão ó o pescoço dele vai 
ficar mais grosso ainda aqui no estado. Então, acho que quem não quer 
a continuidade disso, o retorno dessa forma autoritária de governar que 
esmaga adversário, que se coloca acima da classe política como se fosse 
um deus, um midas aqui, lamentavelmente, se fosse diferente talvez 
a gente não tivesse que fazer esse tipo de movimento, mas a gente já 
sabe como é e não vai mudar. Então, assim, quem não quiser o Flávio 
Dino voltando logo, logo aí, cada vez mais fortalecido, um novo Sarney 
no Maranhão, um ciclo dinista, de fato, aí praticamente 20 anos no 
Estado, já sabe, esses 300 mil pensem seriamente em mudar o voto para 
o presidente Bolsonaro. E a outra coisa, botaram a eleição vai ter um 
feriadão, não deixem de votar, quem quiser viajar vota e viaja depois 
de votar. Nós não podemos abrir mão de um voto aqui não apenas no 
Maranhão, mas, no Brasil, é fundamental a gente combater a abstenção. 
Essa eleição pode ser definida justamente nessa abstenção, 30 milhões 
de pessoas não votaram no primeiro turno, se a gente conseguir reduzir 
isso, nós podemos virar esse jogo, acredito que nós possamos, sim, 
no domingo, estar com presidente reeleito que, apesar de todos os 
problemas que têm, de todas as falas inadequadas, de todas as atitudes 
que eu não concordei e muitas eu não concordo, mas eu tenho certeza 
que é melhor do que o Lula voltando, é melhor do que o PT governando 
e destruindo esse país de novo. Eram essas as palavras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Com a palavra, o deputado Wellington do Curso, por 
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas. Senhor Presidente, primeiro 
eu quero convidar a todos os deputados, Bráulio Martins, fazer um 
convite para o lançamento do livro do amigo Flávio Olímpio, advogado, 
contador, lançamento do livro Comentário da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão. Nobre amigo da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, por quem eu tenho muito carinho, 
muito respeito, lançando seu livro no dia 08 de novembro, às 19h00, no 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então fica aqui o convite 
e parabéns ao amigo Flávio Olímpio, meu professor, meu amigo, que 
tem o meu carinho e o meu respeito. Senhor Presidente, a primeira 
pauta é com relação aos concurseiros do Estado do Maranhão. Está 
em tramitação o PL/161, de nossa autoria, da quebra de cláusulas de 
barreiras. E acreditamos que, na próxima semana iremos votar o PL/161 
da quebra de cláusulas de barreiras. E a luta continua pela nomeação dos 
aprovados na Polícia Militar. Faltam 1.100 aprovados na Polícia Civil, 
na AGED, Iprev e todos demais concursos. Senhor Presidente, segundo 

assunto: a nossa luta também em defesa do consumidor maranhense, do 
trabalhador maranhense para a assinatura, coleta de assinaturas para a 
CPI da Telefonia: telefonia móvel, telefonia fixa e de TV por assinatura. 
Nossa luta permanente em defesa da população. Recebemos reclamações 
nos últimos dias. Deputado Wellington, para criar uma CPI o que é que 
precisa? De um fato concreto e de, no mínimo, 14 assinaturas, que é um 
texto dos deputados da Assembleia Legislativa. Fato concreto nós já 
temos, inúmeras denúncias e reclamações, inclusive quase um milhão 
de reclamações só na Anatel da telefonia do Estado do Maranhão. Nós 
temos aí um fato concreto. Já estamos coletando assinaturas já num 
estágio bem avançado. Mesmo estando finalizando a legislatura, nós 
acreditamos que podemos, ainda no mês de novembro e dezembro, 
abrir a CPI, fazer com que a CPI mostre resultados, identifique os 
problemas e, o mais importante, solucionar os problemas da telefonia. 
E as operadoras Vivo, Claro, Oi, Tim tem que respeitar o consumidor 
maranhense, tem que respeitar o consumidor maranhense. E aqui, 
nesta Casa, tem um deputado que tem moral, que tem credibilidade 
para cobrar, porque eu não devo nada a nenhuma das operadoras. Não 
fui financiado por operadoras, então tenho moral para cobrar e vamos 
cobrar em nome da população. CPI da Telefonia já! Senhor Presidente, 
no tempo que me resta, eu chamo a atenção para a fake news que estão 
propagando dizendo que o Presidente Bolsonaro vai reduzir o salário, 
vai diminuir o salário, e vai reduzir também as aposentadorias, são fake 
news, que muitas vezes o Partido dos Trabalhadores não apresentou 
o plano de governo econômico e fica tentando desestabilizar o plano 
de governo do Presidente Bolsonaro, nós temos que desconstruir essas 
falácias e as fake news que tão criando em torno, por exemplo, do 
salário mínimo e da redução do salário dos aposentados, é fake news, 
isso é mentira. E precisa ser desmascarado, nós estamos aqui pra fazer 
esse contraponto dessas mentiras propagadas com relação ao salário 
mínimo. Dia 22 de outubro já sabe, nós temos a grande oportunidade de 
decidir o melhor para o Brasil e o melhor, com certeza, é a continuidade 
de Jair Messias Bolsonaro. Para finalizar, Senhor Presidente, deputado 
Yglésio, que hoje ocupou a tribuna, denúncia grave, denúncia grave. 
Estamos pedindo investigação da Polícia Federal, do Ministério 
Público Federal e o TRE possa se posicionar, no período de 07 a 14 de 
outubro já no 2º turno, A 92 FM divulgou 201 inserções do Presidente 
Bolsonaro, a Mais FM,198, a Difusora 197 e a estatal do governo, a 
Timbiras somente 10 inserções. Isso é grave. Isso é muito grave, isso é 
gravíssimo, isso não pode ficar assim. Hoje da tribuna da Assembleia 
Legislativa estou trazendo uma grave denúncia, enquanto as emissoras 
do Estado do Maranhão divulgaram em média de 197 a 200 inserções do 
Presidente Bolsonaro, de 07 a 14 de outubro, a rádio estatal do Governo, 
a rádio comunista do Governo só divulgou dez inserções do Presidente 
Bolsonaro. Estou com documento em mãos, estou protocolando hoje, 
na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e no TER, para que 
possam tomar as devidas providências. Investigação já! Investigação 
séria, documentado, provando o prejuízo que a campanha do Presidente 
Bolsonaro está sofrendo no Estado do Maranhão. Comprovando, 
relatório comprovando que a 92 MFM divulgou 211 inserções, a Mais 
FM 198 inserções, e a Timbira...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, libere 
o microfone do deputado, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 
obrigado, Presidente. Presidente, só para concluir. A menos de quatro 
dias das eleições, uma denúncia grave no Estado do Maranhão dominado 
pelo comunista Flávio Dino. O ex-governador que tentou destruir o 
Estado do Maranhão. Um ex-governador que tentou pisar no pescoço 
dos políticos. Na eleição de 2014 para 2018, ele reelegeu os deputados 
que ele queria na Secretaria que ele queria. Em 2022, da mesma forma, 
e alertamos aos deputados desta Casa que o ex-governador Flávio Dino 
ia pisar no pescoço de quem ele queria para prejudicar e para atrapalhar. 
Deputado Wellington do Curso é resistência, é sobrevivência nesta 
Casa. E não me calei durante oito anos, enfrentando o “todo poderoso” 
ex-juiz federal, ex-governador Flávio Dino. E não vão calar minha 
voz, hoje, trazendo uma grave denúncia, as inserções do Presidente da 
República Jair Bolsonaro para a reeleição, prejudicando o Estado do 
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Maranhão. Enquanto a emissora privada 92 FM veiculou 201 inserções, 
enquanto a Mais FM, 198 inserções, a Nova FM, 197 inserções, a Rádio 
Comunista do Estado, a Timbiras, somente 10 inserções...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Presidente, o 
microfone do Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, muito obrigado, Deputado Hélio, Deputado Yglésio pelo 
apoio. E deixamos aqui a nossa denúncia na tribuna da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Já estamos protocolando um 
documento agora e vamos à Polícia Federal, ao Ministério Público 
Federal e ao TRE para fazer a denúncia com provas documental, 
provando que a campanha para a reeleição do Presidente Jair Messias 
Bolsonaro foi prejudicada no Estado do Maranhão. E alguém tem que 
ser responsabilizado. Quem mandou? Quem prejudicou? Não tem como 
dizer que foi a campanha que não mandou o disco, que não mandou 
a mídia para a Rádio. Como que na 92 divulgou 201 sessões, a Mais 
FM, 198 sessões, a Nova FM, 197 sessões e a rádio do Governo, a 
rádio comunista Timbira somente 10 sessões? Tem alguma coisa errada 
e precisa ser investigado urgentemente pela Polícia Federal, pelo 
Ministério Público Federal e pelo TER. E já estamos levando agora pela 
manhã ainda ao conhecimento das autoridades competentes. Está muito 
fácil, Deputado Yglésio, decidir por quem quer censurar, por quem quer 
prejudicar, por quem quer destruir, por quem quer ser ditador e pelo 
lado da transparência, pelo lado do Brasil, da renovação. Chega foram 
16 anos de PT. E quem estava falando aqui é quem voltou em Lula 
primeira vez, voltou em Lula segunda e votou em Lula na primeira vez. 
Eu tenho moral para falar e para cobrar. Chega! Chega de PT! Chega de 
PT! Renovação para o Brasil, voto limpo, voto consciente. E pode ter 
certeza que a partir do dia 30 a renovação continuará com o Presidente 
Jair Messias Bolsonaro.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Pela Ordem) – 
Presidente, pela ordem. O que o Deputado Wellington trouxe à tribuna 
é extremamente grave. Isso aí se for comprovado de fato, a gente sabe 
quem é quem tem as impressões digitais nisso aí. Pela leitura que 
nós fizemos das últimas entrevista do governador Carlos Brandão do 
artigo que ele publicou, liberando claro todas as pessoas do Governo 
a exercerem seu soberano direito de voto em quem quiserem como um 
democrata que o Brandão tem sido, mas a gente sabe que o Brandão não 
tem gerência dentro da Rádio Timbira. A gente sabe que quem manda 
dentro da Rádio Timbira, é o criminoso comunista Ricardo Capelli, e digo 
criminoso porque ele persegue as pessoas, ele utiliza os regramentos, 
as estruturas que ele tem, para perseguir e macular as pessoas. Eu fui 
vítima disso dentro da campanha de deputado estadual, eu tive que 
entrar contra o PSB para ter tempo de TV simplesmente porque eu não 
fui fazer uma foto beijando a mão do chefe dele, infelizmente, foi isso 
que aconteceu, e logo depois, no dia do meu aniversário, eu recebi um 
processo de expulsão, coordenado por ele, e por um tal de Acilino, que 
é um picareta lá do PSB nacional, que, infelizmente, segue ao comando 
de um sujeito como esse, e ele faz assim com as pessoas. Então, isso 
aí tem alta probabilidade de ser verdade, deputado Wellington, se 
isso for comprovado, houve um crime eleitoral flagrante dentro dessa 
eleição, e a gente sabe quem é o comandante disso, o comandante disso 
aí se chama Ricardo Capelli, que está louco para voltar pra Brasília, 
está louco para voltar para as benesses do poder, quando ele era lá 
do Orlando Silva que ele tinha lá a relação dele com Orlando muito 
próxima, que ele fazia aniversário no Palácio das Laranjeiras para 1.200 
pessoas, eu nunca passei de 50 pessoas no aniversário a minha vida 
toda, mas ele conseguiu pagar 1.200 pessoas dentro de um aniversário 
num palácio, vejam vocês, com celebridades, Leci Brandão, era cantor 
dentro, Manuella D’Ávila, era todo mundo, isso aí que ele gostava 
de fazer, e eu não estou mentindo, isso aí quem quiser agora vai lá 
no Google que está na moda dizer dá um Google, está lá no portal 
vermelho, eu já printei todo e já fiz a ata notarial, não adianta ele ligar 
lá para o pessoal do PCdoB, mas, para retirar viu, Capelli, está nas 
redes, está gravado, está salvo. É isso que ele quer, porque esse pessoal 
é socialista pros outros, pra eles são capitalistas eles, gostam de tudo pra 
eles. Infelizmente, essa é a realidade, se aconteceu isso aí 10 inserções 

para o presidente, nós temos manipulação clara do processo eleitoral e 
tem que se considerar seriamente, ver a validade dessa eleição, porque 
não é a primeira vez que está acontecendo, infelizmente, no Nordeste, 
tem sido assim essa manipulação, eles se aproveitam aí de todo sistema 
de rádios, rádios comunitárias, tudo isso aí para disseminar informações 
falsas e prejudicar um processo eleitoral justo. Depois, eles dizem que 
o lado do presidente do Bolsonaro é contra a democracia. Democracia 
é respeitar o processo eleitoral. Democracia é liberdade de expressão. 
Democracia é respeitar a opinião das pessoas. Democracia é não 
perseguir adversários por opiniões divergentes. Eram essas as palavras. 
Wellington, conte comigo aí nessa luta para desvendar isso aí. Vamos 
atrás do responsável por esse fato criminoso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Com a palavra, o Senhor Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Ordem) 
- Meus cumprimentos a todos aqui presentes e aos telespectadores 
que nos acompanham. Senhor Presidente, solicito a Vossa Excelência 
que, apesar de ser feito esse registro pelo deputado Wellington no 
Expediente Pequeno, solicito verbalmente aqui nesse momento que a 
Casa tome providência que Vossa Excelência solicite a retaguarda aqui, 
registre nos Anais da Casa para que as providências sejam tomadas, 
uma vez partindo-se da premissa que as Assembleias Legislativas são e 
é a ressonância da nossa democracia, ressonância da voz da população. 
Assuntos como esse não podem ficar só na voz de todos os deputados 
que representam o povo maranhense, tratando-se aqui do Estado do 
Maranhão. É uma vergonha, Deputado Yglésio, um registro desse que o 
Deputado Wellington fez nesse momento e V. Excelência. Quando você 
referencia o nome de algumas pessoas, meu pai dizia que “quando você 
vê um jabuti trepado, é enchente ou mão de gente.” Muito obrigado, 
Senhor Presidente. Espero que V. Exa. tome as providências no sentido 
de fazer o registro e que a Casa também tome as devidas providências 
no apoio a essa denúncia tão degradante para o nosso Estado. Muito 
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem direito 
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente em exercício Paulo Neto, colegas Deputados, 
galeria, imprensa, todos que nos acompanham pela pelo sistema de 
comunicação da Assembleia. Senhor Presidente, eu subo, mais uma 
vez, a esta tribuna para tratar exatamente do tema eleições e dizer, com 
muita tranquilidade, que o domingo que se aproxima será um domingo 
de vitórias para o Partido dos Trabalhadores, para o ex-presidente Lula, 
para todos aqueles que estão defendendo e apostando na democracia e 
contra o autoritarismo. E eu sempre gosto, quando se trata de eleições, 
de me pautar em números, em fatos políticos relevantes que alteram 
positivamente ou negativamente o processo eleitoral. Eu começo pela 
pesquisa IPEC recentemente divulgada que dá o ex-presidente Lula 
com 54 % dos votos, contra 46% do Presidente Bolsonaro. A Atlas, que 
é o instituto de pesquisa que mais acertou no primeiro turno, traz Lula 
com 53% e Bolsonaro com 47%, diferença de seis pontos. A primeira 
a oito pontos, agora seis pontos. Na Ipesp, Lula aparece com 53% e 
Bolsonaro com 47 %. Na pesquisa Quest, Lula aparece com 53% e 
Bolsonaro com 47%. Três pesquisas destas que eu estou apresentando 
com resultado igual, 43 a 47. Este é o primeiro fato que eu acho que é 
relevante para o debate político. Muito embora as pesquisas têm sido 
muito questionadas no primeiro turno, mas eu acho que até foi bom 
se questionar essa pesquisa, os institutos passaram a ter mais zelo, 
mais preocupação em dar resultados corretos. E eu volto a falar desses 
números das pesquisas ao final do meu discurso para mostrar o que nós 
estamos vivenciando agora nesse momento de desespero de chororô 
de quem já faz uma choradeira antecipada de quem vai perder eleição. 
Mas voltando aqui às questões dos fatos políticos das últimas duas 
semanas, que impactaram no processo eleitoral, primeiro, nós temos 
que considerar que a população brasileira, na sua grande maioria, que 
rejeita o Bolsonaro, é pelo fato de que ele fez uma, sobretudo, uma 
péssima política econômica que não gerou empregos, só voltou a 
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carestia, retornou a inflação e tornou o país mais pobre. Então, sobretudo 
a população pobre do nosso país, olha para trás e vê o quanto a sua 
vida tinha melhorado em outros governos, sobretudo no governo do ex-
presidente Lula e na hora que faz esse comparativo, o Bolsonaro está aí 
rejeitado pela grande maioria da população, isso se tornou um grande 
obstáculo, muito embora tenha abusado muito do poder econômico 
e político com várias ações governamentais eleitoreiras, como é o 
caso do aumento de combustível, o preço do combustível controlado 
artificialmente, somente nas vésperas da eleição, mas, ainda assim, não 
consegue ter número suficiente para ganhar as eleições. E do ponto 
de vista, como eu disse, anteriormente, dos fatos políticos relevantes 
que têm alterado o processo eleitoral, nas últimas duas semanas, eu 
cito quatro fatos, um deles aquele que o presidente diz que “pintou o 
clima”, quando ele se refere para adolescentes de 14 anos de idade, 
aquele presidente que diz defender a família, ele pinta um clima com 
adolescente, desrespeitando não só a adolescente, a jovem e as famílias 
de todo Brasil. Outro ponto muito negativo, Senhor Presidente, só para 
eu concluir, dois pontos muito negativos é também a fala do presidente 
Guedes, que diz que não, que vai de desindexar o salário-mínimo, ou 
seja, o salário-mínimo não terá correção de acordo com a inflação. Isso 
vai gerar mais desigualdade e mais pobreza no Brasil, e quem ganha um 
até dois salários-mínimos, que é 70 % da população, e principalmente 
os aposentados estão dizendo não ao Bolsonaro, e é por isso que ele 
não vai ganhar as eleições, e o presidente, que é autoritário, ele também 
quer mudar a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentar mais 
cinco vagas. Isso também teve uma repercussão muito negativa porque 
mostra mais uma vez que não é democrático não respeita as... 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Liberem o áudio ao deputado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Ok, obrigado, Senhor 
Presidente, e só para eu concluir, aí por último tivemos um episódio 
do Roberto Jefferson atirando contra policiais federais, mais de 50 
balas de fuzil, granada, isso mostra quanto o governo Bolsonaro prega 
a violência no Brasil. Outro episódio que também faz com que ele vá 
perder a eleição. Eu tenho até dito que o episódio Roberto Jefferson é 
a facada de 2018, de forma invertida, ali ele perde as eleições. E para 
concluir essa questão de inserções é o chororô antecipado de quem vai 
perder as eleições. Amigos da imprensa, vocês verão, no domingo à 
noite, quando Bolsonaro perder a eleição após o resultado oficializado, 
ele vai dizer que vai ajuizar ações porque o processo não foi legítimo, 
houve desigualdade no pleito, nas inserções. E ele vai questionar isso 
para manter um discurso político a sua base política. Então esse debate 
sobre inserções, que é uma responsabilidade não do TCE, dos partidos 
políticos junto ao acompanhamento dos veículos de comunicação, é uma 
preparação para mais um argumento político, porque o questionamento 
das urnas eletrônicas não colou. É o choro antecipado dos derrotados. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, libera o tempo aí para o Deputado Zé Inácio. Zé Inácio 
precisa falar mais ainda. Libere o tempo para o Deputado Zé Inácio, 
por favor.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Obrigado, Deputado 
Wellington. Assim como eu fiz com V. Exa. pedindo para liberar seu 
tempo, você está sendo muito justo. E só para eu concluir, Senhor 
Presidente. É conclamar a população brasileira, população maranhense 
para ir às urnas no domingo votar, exercer a cidadania e fazer com que 
a democracia possa, de fato, ser retomada em nosso país com Lula 
Presidente. Então muito obrigado e vamos comemorar as eleições a 
partir do domingo à noite com a vitória do Lula 13. Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Parecer n° 993/2022, da Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania (lê). 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Presidente, uma Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso. Só 
para a gente pegar a ordem do dia, Bráulio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n° 
054/2022, de autoria do Deputado Ciro Neto. Ausente. Projeto de Lei 
n° 322/2022, de autoria da Deputada Detinha. Ausente. Projeto de Lei 
n° 367/2022, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim. Ausente. Projeto 
de Lei n° 273/2022, de autoria da Deputada Andreia Rezende. Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa em discussão no 
segundo turno, tramitação ordinária. Projeto de Resolução Legislativa 
nº 051/2022, do deputado Zé Inácio. Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento, de autoria da deputada Helena Duailibe. Ausente, 
Requerimento nº 460/2022, de autoria da deputada Helena, ausente. 
Tempo dos Partidos ou Blocos. Progressista, nove minutos, declina. 
PSD - Partido Socialista Democrático, seis minutos, declina. União 
Parlamentar Independente, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão, declina. Bloco Parlamentar Democrático.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Deputado Wellington do Curso, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deputado Wellington do Curso, tem até dezessete 
minutos, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhoras e senhores deputados e deputadas, 
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV 
Assembleia, o nosso mais cordial, bom-dia. Que Deus seja louvado, 
que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. 
Senhor Presidente, trazemos uma grave denúncia na manhã desta 
quinta-feira, dia 27 de outubro, a menos de quatro dias das eleições, 
sobre as inserções de Rádios e de TV, principalmente de rádio. Na 
92 FM, uma rádio de São Luís, a campanha do Presidente Bolsonaro 
teve 201 inserções de 07 a 14 de outubro. Nesse mesmo período, a do 
candidato Lula teve 203 inserções. Só o que mais chamou a atenção 
é que na rádio Timbira, uma rádio estatal do Governo do Estado, 
enquanto a campanha para presidente do Lula teve 213 inserções, a do 
Bolsonaro só teve 10 inserções. Isso é grave, e muito grave. Enquanto 
a do candidato a Presidente Lula teve 213 inserções, a do Presidente 
Bolsonaro só teve 10 inserções. E é muito grave. Estamos agora 
fazendo a denúncia à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal 
e ao TRE para que possa fazer auditoria, investigação e identificar 
os culpados. Por que na Rádio Timbiras a campanha do Presidente 
Bolsonaro, de 07 a 14 de outubro, só teve 10 inserções e, no mesmo 
período, a do candidato Lula teve 213 inserções? Não pode ter sido 
erro da campanha. Alguém manipulou, alguém fraudou. Isso é máfia! 
Isso é fraude! Isso é crime eleitoral! Enquanto a campanha do Lula teve 
213 inserções, de 07 a 14 de outubro, a campanha de Bolsonaro, no 
mesmo período de 07 a 14 de outubro, só teve 10 inserções na Rádio 
Timbira em São Luís. Isso é grave! Isso é crime! Estamos solicitando 
investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do TRE, 
auditoria, investigação para identificar os culpados, porque isso pode 
mudar inclusive, o resultado das eleições. Repetindo: crime eleitoral! 
Enquanto à campanha de Lula teve 213 inserções na Rádio Timbira, em 
São Luís, rádio estatal do governo comunista, a campanha de Bolsonaro 
só teve 10 inserções. Estamos levando a denúncia à Polícia Federal e 
ao Ministério Público Federal, para que possam apresentar os culpados 
por esse crime eleitoral. Isso não pode ficar assim. Isso é muito grave. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Escala de Reserva. Podemos, cinco minutos, declina. 

V – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.
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P O R T A R I A   Nº 1543/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 503/2022-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores LUIS ERNANI SANTOS PEREI-
RA, matrícula  nº 1663046 e MARCELO MAXIMILIANO MOTA TA-
VARES, matrícula nº 2806339, ambos lotados na Diretoria de Adminis-
tração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto 
do contrato nº 046/2022-AL, firmado entre a Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão – ALEMA e a empresa CONSTRUTORA AP 
ENGETECH LTDA., cujo o objeto é a contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de 01 (um) disjuntor de média tensão classe 
15/17,5kV a vácuo on board com relé micro processado, montado em 
estrutura metálica auto-suportante, equipado com 01 (um) disjuntor de 
média tensão a vácuo, classe 15/17,5kV, corrente nominal mínima 630 
A, capacidade de interrupção mínima de 16 kA, equipado com 03 (três) 
transformadores de corrente de proteção, relação de transformação 
200/5A, exatidão 10P20 25VA (10B100), 03(três) transformadores de 
potencial fase/terra com base e fusíveis, para proteção, relação 13.800/
v3 – 220/220/v3 VCA, exatidão 0,3P25, relé de proteção micro proces-
sado atendendo as funções mínimas de proteção de acordo com PRO-
DIST módulo 3 para minigeração distribuída, incluindo  as funções de 
proteção ANSI números 27, 46, 47, 59, 59N/64G, 67, 50/51, 67V, 51V, 
67N, 50/51N, 78, 81U, 81O e 81, alimentação 220VCA, incluindo con-
tador de manobras, contatos auxiliares 4NA + 4NF, bobina de abertura, 
bobina de fechamento em 220 VCA, relé de trip capacitivo e no-break 
senoidal de 1200 VA, 220 VCA, com autonomia mínima de 2 horas, 
para atender as necessidades da ALEMA, conforme determina o Art. 25 
da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO  ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de outubro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

NOTA DE EMPENHO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000040 
- PROCESSO N.º 3608/2022 - ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO/ALEMA - (CON-
TRATANTE), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.294.848/0001-94 e 
DAVID LEONARDO BOUÇAS DA SILVA -  (CONTRATADO), 
inscrito no CPF sob o n.º 650.377.823-68. OBJETO: Contratação de 
professor para ministrar o Curso de Elaboração de Projetos Norteadores 
na Assembleia Legislativa do Maranhão. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: art. 25 da Lei 8.666/93. VALOR TOTAL:  R$ 5.120,00 (cinco 
mil cento e vinte reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Uni-
dade Gestora: 010901 – Fundo Especial Legislativo; Gestão: 01901 - 
Fundo Especial Legislativo; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 128 – 
Formação de Recursos Humanos; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; 
Ação: 4938 – Capacitação de Recursos Humanos- FUNDEG; Subação: 

000016 -  Capacitação de Recursos Humanos no Estado do Maranhão 
(CAPACITAÇÃO); Natureza de despesa: 33.90.36.28 – Serviços de 
Seleção e Treinamento; Fonte de Recursos: 0.3.07.000000 – Receitas 
Operacionais a Fundos. DATA DE REFERÊNCIA DA NOTA DE 
EMPENHO: 26/10/2022. ASSINATURAS: CONTRATANTE - As-
sembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves 
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e Valney de 
Freitas Pereira - Diretor Geral da ALEMA. São Luís (MA), 28 de ou-
tubro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral

NOTA DE EMPENHO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000041 
- PROCESSO N.º 3608/2022 - ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO/ALEMA - (CON-
TRATANTE), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.294.848/0001-94 e 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS -  
(CREDOR), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.979.036/0074-04. OB-
JETO: Pagamento de INSS – Serviços de Terceiros Pessoa Física (pa-
gamento de contribuição previdenciária do professor David Leonardo 
Bouças da Silva devido ao mesmo ministrar o curso Elaboração de Pro-
jetos Norteadores da ALEMA nos dias 8/11 a 6/11. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: DCOG-NT02/08. VALOR TOTAL:  R$ 1.024,00 (mil 
e vinte e quatro reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 
Gestora: 010901 – Fundo Especial Legislativo; Gestão: 01901 - Fundo 
Especial Legislativo; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 128 – For-
mação de Recursos Humanos; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; 
Ação: 4938 – Capacitação de Recursos Humanos - FUNDEG; Subação: 
000016 -  Capacitação de Recursos Humanos no Estado do Maranhão 
(CAPACITAÇÃO); Natureza de despesa: 33.90.47.18 – Contribuições 
Previdenciárias – Serviços de Terceiros – Pessoa Física; Fonte de Re-
cursos: 0.3.07.000000 – Receitas Operacionais a Fundos. DATA DE 
REFERÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO: 26/10/2022. ASSINA-
TURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – 
Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão e Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da 
ALEMA. São Luís (MA), 28 de outubro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX; do 
artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 
4º, da Resolução Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resulta-
do do Pregão Eletrônico nº 031/2022-CPL/ALEMA, em conformidade 
com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia anexo aos autos do 
Processo Administrativo nº 1328/2022-ALEMA homologo o resultado 
da licitação, autorizo a contratação e emissão da nota de empenho em 
favor da empresa TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SA-
NEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME CNPJ Nº 26.775.721/0001-
67 com valor de R$ 185.463,83 (cento e oitenta e cinco mil, quatro-
centos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) nos termos do 
Edital, seus anexos e da proposta vencedora.  Encaminhe-se à Diretoria 
Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 25 de ou-
tubro de 2022. Deputado Othelino Neto. Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão
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