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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

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

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

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, Carli-
nhos Florêncio, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Cou-
tinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Ed-
son Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Luís Henrique 
Lula da Silva, Marcelo Tavares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Wellington 
do Curso e Wendell Lages. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora 
Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Marcos Caldas, Rafael Leitoa, Rildo 
Amaral e Vinícius Louro

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
A Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura do Texto Bíblico e da 
Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor 
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do 
Expediente. 

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PAULO NETO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 424 / 2021

DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO 
DE ACADEMIAS, ESTABELECIMEN-
TOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 
DE ATIVIDADES FÍSICAS E AFINS, 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, A ADOTAREM MEDIDAS DE 
AUXÍLIO E SEGURANÇA À MULHER 
QUE SE ENCONTRE EM RISCO OU 
QUE VENHA A SOFRER ASSÉDIO E/
OU IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM 
SUAS DEPENDÊNCIAS.

Art. 1º - Ficam as academias, estabelecimentos prestadores de 
serviço de atividade física e afins, a adotarem medidas de auxílio e se-
gurança à mulher que se encontre em situação de risco ou venha a sofrer 
assédio e/ou importunação sexual nas dependências do empreendimen-
to, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º - As medidas de auxílio serão prestadas às mulheres pelo 
estabelecimento mediante a oferta de acompanhamento até o carro, ou-
tro meio de transporte ou comunicação à polícia.

§1 - Serão utilizados cartazes fixados nos banheiros femininos 
ou em qualquer ambiente do local informando a disponibilidade para o 

auxílio à mulher que se sinta em situação de risco.
§2 - Outras estratégias que possibilitem a comunicação eficaz en-

tre a mulher e o empreendimento podem ser adotadas, como aplicativos 
de celular.

Art. 3º - Os funcionários dos empreendimentos previsto nesta 
Lei deverão ser capacitados por meio de treinamentos para agirem con-
forme estabelece a Lei. 

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei objeti-
vando sua melhor aplicação.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de agosto de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPU-
TADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A Carta Constitucional de 1988 prevê, em seu art. 1º, III, como 
um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana (BRASIL, 
1988). Um dos desdobramentos do destaque dado a esse princípio in-
cide na não diferenciação de pessoas baseada apenas em seu gênero. 
Saffioti (1995, p. 4) nos contempla com a reflexão de que a violência 
masculina contra a mulher manifesta-se: “em todas as sociedades falo-
cêntricas. Como todas o são, em maior ou menor medida, verifica-se a 
onipresença desse fenômeno”. 

É importante ressaltar que, com isso, não queremos dizer que os 
homens são inimigos das mulheres, mas sim que a organização social 
de gêneros perpetrada por uma extensa ordem patriarcal de estrutura 
dominante nos corpos sociais sempre esteve presente em todo o globo. 

Diante do clamor social simbolizado na luta, sobretudo, das pró-
prias mulheres por seus direitos, no ano de 2018 foi promulgada a Lei 
13.718 que passou a conceber na legislação penal pátria como crime de 
importunação sexual com previsão no art. 215-A do Código Penal, com 
pena de reclusão de 1-5 anos. 

Contudo, apesar dos avanços trazidos pelo advento da nova rou-
pagem jurídica que visou ratificar a inviolabilidade da proteção à digni-
dade da mulher, a mídia vem noticiando diversos casos de importunação 
sexual que ocorrem, mormente, em ambientes de acesso público como 
transportes coletivos, shopping, academias de musculação e praças. 

É, portanto, com o fito de oferecer maior segurança às mulheres e 
coibir esse tipo de prática em academias e locais afins que a propositura 
em tela se apresenta. Ante o exposto, conto com o apoio dos nobríssi-
mos Pares para a aprovação desse simbólico e importante Projeto de 
Lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de agosto de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPU-
TADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 425 /2021

“Dispõe sobre a inclusão do con-
teúdo de prevenção da Violência Con-
tra Mulher nos currículos da educação 
básica, no âmbito do Estado do Mara-
nhão, em conformidade como disposto 
na Lei Federal nº 9.475/97 e na Lei de 
Diretrizes e Bases na Educação Nacio-
nal e Lei Nº 14.164, de 10 de junho de 
2021”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA,

Art. 1º Dispõe sobre a inclusão do conteúdo de prevenção da vio-
lência contra mulher nos currículos da educação básica, no âmbito do 
Estado do Maranhão, em conformidade como disposto na Lei Federal 
nº 9.475/97 e na Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional e Lei 
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Nº 14.164, de 10 de junho de 2021.

Parágrafo Único: O conteúdo relativo aos direitos humanos e à 
prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adoles-
cente e a mulher serão incluídos, como temas transversais, nos currícu-
los de que trata deste artigo, observadas as diretrizes da legislação cor-
respondente e a produção e distribuição de material didático adequado 
a cada nível de ensino.

Art. 2º – A inclusão do conteúdo de prevenção da violência con-
tra mulher nos currículos da educação básica tem o propósito:

I – Contribuir para o conhecimento das escolas;
II – Impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra 

a mulher;
III – Conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e 

professores que compõem a comunidade escolar, da importância do res-
peito aos direitos humanos, notadamente os que refletem a promoção 
da igualdade de gênero, com vista a prevenir e combater as práticas de 
violência contra a mulher;

IV – Explicar sobre a necessidade da efetivação de registros nos 
órgãos competentes de denúncias dos casos de violência contra a mu-
lher.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 01 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B - JUS-
TIFICATIVA     

           
Submeto à apreciação desta Casa Legislativa, o presente projeto 

de lei que dispõe sobre a inclusão do conteúdo de prevenção da vio-
lência contra mulher nos currículos da educação básica, no âmbito do 
Estado do Maranhão, em conformidade como disposto na Lei Federal 
nº 9.475/97 e na Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional e Lei 
Nº 14.164, de 10 de junho de 2021. 

A violência contra a mulher, não é recente, tendo estado presente 
em todas as fases da história. Apenas recentemente, no século XIX, 
com a constitucionalização dos direitos humanos, a violência passou a 
ser analisada com maior profundidade e apontada por diversos setores 
representativos da sociedade, tornando-se, assim, um assunto central 
para a humanidade, bem como um grande desafio discutido por várias 
áreas do conhecimento, iniciando-se, assim, seu enfrentamento pela so-
ciedade.

É necessário registrar que a violência contra mulher não é 
marcada apenas pela violência física, mas também pela violência 
psicológica, sexual, patrimonial e moral, entre outras, que em nosso 
país atinge grande número de mulheres, as quais vivem esses tipos 
de agressões no âmbito familiar, em sua maioria, o que até hoje ainda 
dificulta a punição dos agressores.

No Brasil, o tema ganhou relevância com a Lei nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, uma 
merecida homenagem à mulher que se tornou símbolo de resistência a 
sucessivas agressões de seu ex-esposo.

A cultura machista oriunda da lógica patriarcal de organização 
social marcada pela desigualdade de forças ampara a perversa regra 
da “lei do silêncio”. Esse funcionamento informalmente enraizado nas 
relações sociais consiste em grande desafio na trilha que seguimos rumo 
à legítima efetivação da garantia dos direitos das mulheres à vida e à 
dignidade humana.

O projeto tem o objetivo de orientar meninos e meninas da rede 
de ensino sobre a igualdade de gênero, com a finalidade de combater e 
prevenir a violência contra a mulher.

Partindo dessa premissa, a inclusão de noções básicas sobre vio-
lência contra a mulher nas escolas públicas estaduais, será de suma im-
portância para a redução, a médio e longo prazo, da violência contra a 
mulher. O objetivo é instituir uma nova cultura de combate à violência 
contra a mulher, bem como pautar definitivamente a igualdade entre os 
gêneros, despertando nos/nas estudantes o interesse sobre as questões 
ligadas aos direitos humanos, apoiando-se na crença de que a escola 

é o lugar capaz de fazer a diferença no combate a todas as formas de 
violência e na construção de uma cultura de paz.

Trata-se de uma medida preventiva de conscientização a partir 
de um trabalho educacional de humanização, respeito e informação, de 
forma que, se houver o cometimento da violência, seja ela denunciada 
e reprimida com veemência.

Desta feita, considerando a relevância do tema, entendo pertinen-
te apresentar o projeto, para possibilitar uma discussão mais aprofunda-
da sobre o tema nesta Casa Legislativa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 01 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B - JUS-
TIFICATIVA     

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 004 / 
2021

Altera os Arts. 12, 19, 216, 223 e 
259 da Constituição Estadual para incor-
porar-lhes a nomenclatura “pessoa com 
deficiência”, utilizada pela Convenção 
Internacional sobre o Direito das Pessoas 
com Deficiência.

A Mesa diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, nos termos do art. 41, § 3º, da Constituição Estadual, promulga a 
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1°. Os artigos 12, 19, 216, 223 e 259 da Constituição Esta-
dual do Estado do Maranhão, passam vigorar com as seguintes altera-
ções:

“Art.12.............................................................................
I.......................................................................................
b) cuidar da saúde, da assistência pública, proteger e garantir as 

pessoas com deficiência de qualquer natureza;”
“Art.12...............................................................................
II.........................................................................................
o) proteção e integração social das pessoas com deficiência;”
“Art.19................................................................................
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 

para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão;”

“Art.216..............................................................................
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e sua 

integração na sociedade;”
“Art.223 O Estado e os Municípios garantirão o ensino obrigató-

rio em condições apropriadas para os portadores de deficiência física, 
mental e sensorial, com estimulação precoce e ensino profissionalizan-
te.”

“Art.259 . A lei disporá, no que couber, sobre a adaptação dos 
logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte 
coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às 
pessoas com deficiência.” 

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

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

JUSTIFICAÇÃO

 As pessoas com deficiência, ao longo da história, já passaram por 
inúmeras dificuldades. Modernamente, contudo, vive-se a época do res-
peito aos direitos humanos. As pessoas com deficiência, antes tratadas 
de maneira excludente ou com indiferença, são agora titulares de direi-
tos, em que pesem as dificuldades e os preconceitos ainda existentes.
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 Várias já foram as expressões usadas para fazer referência 

às pessoas com deficiência. Desde a incorporação da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
equivalente à emenda constitucional, o direito brasileiro passou a 
reconhecer a adequação da expressão “pessoa com deficiência” em 
detrimento de outras, já consideradas inadequadas, como “pessoa 
portadora de deficiência” ou “portador de deficiência”. As deficiências 
não são “portáteis”, como algo que a pessoa carrega. A expressão 
corrente enfatiza tratar-se intrinsecamente de pessoas, que não podem 
ser estigmatizadas ou reduzidas pela ênfase à deficiência.

Nossa Constituição Estadual do Estado do Maranhão, contudo, 
convive com uma pluralidade de referências às pessoas com deficiên-
cia. Em dispositivos originais da época de sua promulgação, a Consti-
tuição se vale das citadas expressões inadequadas.

 A presente proposta de emenda ao texto constitucional serve, 
assim, para que a Constituição, em toda a sua extensão, se valha de uma 
única e da mais adequada forma de fazer referência às pessoas com 
deficiência.

 Solicitamos, assim, a cooperação dos nobres Pares a fim de 
promulgarmos, com o máximo de celeridade, esta importante Emenda 
Constitucional.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048 / 2021

Institui o Programa de Combate à 
Desinformação no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate à Desinformação 

(PCD) no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
com a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela de-
sinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade da 
Instituição, de seus membros e do Poder Legislativo, a partir de estra-
tégias proporcionais e democráticas, a fim de manter a proteção acerca 
das liberdades de comunicação. 

Art. 2º O PCD será gerenciado por Comitê Gestor, cuja composi-
ção será definida em portaria própria e executado em dois eixos: 

I - atuação organizacional, com as seguintes ações: 
a) organização interna: definição das atribuições dos responsá-

veis pela execução de ações e reuniões periódicas para monitoramento 
dos resultados; 

b) aperfeiçoamento de recursos tecnológicos: desenvolvimento 
e aquisição de recursos de tecnologia da informação para identificação 
mais célere de práticas de desinformação e discursos de ódio; 

c) diálogos institucionais: aproximação do grupo gestor com ins-
tituições públicas e privadas que atuam no combate à desinformação, 
órgãos de investigação, entidades e agências de checagem que buscam 
solucionar o problema da desinformação e dos discursos de ódio, bem 
como realização de eventos e seminários; 

II - ações de comunicação, com as seguintes ações: 
a) alfabetização midiática: capacitação de servidores, funcioná-

rios terceirizados, jornalistas profissionais e influenciadores digitais 
para a identificação de práticas de desinformação e discursos de ódio e 
as formas de atuação para combatê-las; 

b) contestação de notícias falsas: publicação de notícias em pági-
na especial denominada #VerdadesdaALEMA para contestar boatos ou 
desmentir notícias falsas sobre a Instituição ou seus integrantes; 

c) fortalecimento de imagem: ações constantes de comunicação, 
com materiais para públicos diversos, com a finalidade de disseminar 
informações verdadeiras e de produzir conteúdo que gere engajamentos 
positivos sobre a Assembleia. 

Art. 3º Poderão ser convidadas a participar da execução das 
ações, mediante acordos de cooperação técnica não oneroso à Assem-
bleia, instituições públicas e privadas, entidades e empresas com atua-
ção no ramo. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 01 de setembro de 2021. - ADRIANO SARNEY 
- DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O combate ao discurso de ódio contra instituições públicas e con-
tra grupos sociais revigora a promoção do pluralismo, da diversidade 
e do respeito aos direitos humanos; sem deixar de observar a máxima 
proteção ao direito à liberdade de expressão e de crítica. O programa 
está alinhado ao sistema de proteção das liberdades de comunicação 
previsto na Constituição Federal de 1988 e à Convenção Americana so-
bre Direitos Humanos, que determina que toda pessoa possui o direito 
a informações e ideias de toda natureza, mas ressalva a necessidade de 
coibir apologia a informações falsas.

O PCD será gerenciado por um comitê gestor, e será executado 
em dois eixos. Um tem foco em ações de organização interna, como a 
definição das atribuições; reuniões periódicas para monitoramento dos 
resultados; o aperfeiçoamento de recursos tecnológicos para identifi-
cação mais célere de práticas de desinformação e discursos de ódio e a 
aproximação do grupo gestor com instituições públicas e privadas que 
atuam no combate à desinformação.

No segundo eixo, o programa focará em ações de comunicação 
que envolverão a capacitação não apenas das equipes, como de jor-
nalistas profissionais e influenciadores digitais para a identificação de 
práticas de desinformação e discursos de ódio e as formas de atuação 
para combatê-las. Adotará também ações constantes de comunicação, 
com materiais para públicos diversos, com a finalidade de disseminar 
informações verdadeiras.

A resolução prevê a possibilidade de parcerias para a execução 
das ações, mediante acordos de cooperação técnica, com instituições 
públicas e privadas, entidades e empresas com atuação no ramo.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 01 de setembro de 2021. - ADRIANO SARNEY 
- DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO N° 063 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos o envio de 
Moção de Aplausos a Fábio Santos de Oliveira, Promotor de Justiça 
em Bom Jardim, pela valorosa atuação na promoção da justiça e com-
bate à corrupção naquele Município. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas nesta mo-
ção de aplauso.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de 
agosto de 2021. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL - 
PROS

REQUERIMENTO N° 333/2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requei-
ro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais, Sr. Diego Rolim, solicitando que seja enviado à Comissão de Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, 
uma cópia atualizada do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, elaborado 
e revisado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Na-
turais do Maranhão (SEMA).

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”. 
em São Luís (MA) 31 de agosto de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

INDICAÇÃO Nº 5383 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Gover-
nador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual 
de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando melhoramento da 
Implantação e Pavimentação Asfáltica em tratamento superficial Du-
plo com Banho Diluido no Munícipio de Timon – Ma. 

JUSTIFICATIVA:

Essa solicitação tem como objetivo a ligação, Trecho: Timon (Km 
10 BR – 226) / Mocambinho (Cachoeira Petrolândia) com 21.700,00 M 
de extensão.

Diante do exposto à que a presente indicação se destina, solicito 
se possível, que a presente indicação fosse incluída no PROGRAMA 
MARANHÕA FORTE. 

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 25 de agosto de 2021. - Profª Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5384 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que 
após ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Bancada Mara-
nhense na Câmara dos Deputados solicitando atenção para a votação 
de Medida Provisória 1052/21, que altera as regras dos fundos constitu-
cionais de financiamento (FCO, FNO e FNE) que reduz drasticamente 
(quase a zero) a taxa da administração das instituições que geram os re-
feridos fundos: Banco do Brasil, Banco da Amazônia (BASA) e Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB). 

Entendendo que essa Medida, é extremamente nociva e preju-
dicial a sustentabilidade das instituições financeiras regionais e ao 
Desenvolvimento Regional, previsto na Constituição Federal do país, 
especialmente no caso do Norte e Nordeste pelo BASA e BNB, regiões 
e populações que serão duramente prejudicadas, no que diz ao amparo 
desse povo, com o desmonte desses instrumentos, faço esse encaminha-
mento no sentido de dizer Não à medida Provisória nº 1052/21. Assim 
Senhores e Senhoras parlamentares o poder de decisão para evitar imi-
nente tragédia está em vossas mãos!

VOTE CONTRA a MP 1052/21! Por uma política Nacional de 
Desenvolvimento que complete o recorte regional. 

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de setembro de 2021. - PROFESSO-
RA SOCORRO WAQUIM  - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5385 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FA-
ZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, para que solicitem junto à  Diretoria 
do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, ISENÇÃO 
TOTAL OU REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) IN-
CIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERNAS E DE IMPORTAÇÃO 
DO EXTERIOR DE ÓLEO COMBUSTÍVEL E QUEROSENE DE 
AVIAÇÃO (QAV) EM QUE SE DESTINAREM AO TRANSPORTE 
DE MATERIAL RADIOATIVO UTILIZADO NO TRATAMENTO 
ONCOLÓGICO.

A ininterrupta alta nos preços dos combustíveis em todo Brasil 
tem causado uma escalada de preços em todos os tipos de produtos e 
serviços nos estados. E isso tem impactado diretamente no auxílio do 
diagnóstico e acompanhamento de vários tipos de cânceres. Fármacos 
radioativos utilizados nesses exames dependem diretamente da logísti-
ca aérea para entrega e realização em tempo hábil, antes que a medica-
ção se perca. 

Acontece que a principal empresa responsável por esse transporte 
emitiu um comunicado suspendendo o serviço, alegando alta nos cus-
tos da operação, prejudicando principalmente a cidade de Imperatriz 
– MA, que é um polo de saúde atendendo pacientes de Estados como 
Pará e Tocantins. Devido a uma malha aérea limitada, se faz necessário 
que o Poder Público aja a fim de tornar atrativo novamente tal setor do 
mercado, pois sem a continuidade dos serviços, centenas de pacientes 
oncológicos ficarão desassistidos de tão importante ferramenta no con-
trole dessa doença.   

Na realidade, para os cidadãos, deve ser indiferente como o Es-
tado se organiza para promover o direito à saúde. O importante é que 
efetivamente o assegure. Perdura o direito dos cidadãos de exigir que 
o Estado intervenha ativamente para garanti-lo. O Poder Público não 
pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob 
pena de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento in-
constitucional.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 24 de AGOSTO de 2021. - ADRIANO SAR-
NEY - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5386 / 2021

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

Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, ao 
Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e a Secretária 
da Criança e Assistência Social, Sra. Rosângela Bertoldo, para que 
tomem providências no sentido de viabilizar todas as medidas admi-
nistrativas e legais possíveis solicitando a ampliação e reabertura do 
“Circo Escola” do bairro Cidade Operária na Cidade de São Luís – MA.

O Projeto “Circo Escola – Cidade Operária”, presta atendimento 
a crianças e adolescentes da Cidade Operária, Janaina, Cidade Olímpi-
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ca, João de Deus e adjacências. Disponibilizando diversas modalidades 
como: artes cênicas, visual, cênica, música, dança, esporte, lazer, edu-
cação ambiental e ações socioeducativas. Diversos são os benefícios 
trazidos pelo projeto, dentre eles podemos citar a inclusão social, edu-
cação e desenvolvimento de novas habilidades nas crianças e jovens 
dessa região tão carente.

O Circo Escola atendia em seu período de funcionamento uma 
média 100 crianças e adolescentes da região da Cidade Operária e en-
torno. O espaço executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos e ainda auxilia na tarefa de inclusão social de pessoas com 
deficiência.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 01 de setembro 2021. - Ana do Gás  - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5387 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Catulé Junior, Secretário de Estado 
do Turismo, no sentido de que adote providências no sentido de IN-
CLUIR a ROTA DO ITAPETININGA na cidade de Bequimão/MA 
no ROTEIRO OFICIAL DO ECOTURISMO do Estado do Mara-
nhão, com inclusão do referido roteiro no Site dos órgãos oficiais do Es-
tado como forma de divulgação deste importante e belo roteiro turístico 
ainda pouco conhecido do nosso Maranhão.

A reividicação partiu do Trade Turístico da cidade de Bequimão/
MA. 

Por isso apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Excelentíssimo Senhor se-
cretário de Estado do Turismo faça a inclusão desta bela rota turística 
no roteiro oficial do ecoturismo de nosso Estado, solicitando antes de 
tudo o amplo apoio dos pares desta Casa Legislativa para a aprovação 
da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 02 de Setembro de 
2021. - Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA 
SILVA - Deputado Estadual – PT

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PAULO NETO – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputado Luiz Henrique Lula, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 

(sem revisão do orador) - Bom dia, Presidente Othelino, Presidente 
desta Casa. Bom dia à Deputada Mical, bom dia à Deputada Socorro, 
ao Deputado Antônio Pereira, ao Deputado Paulo Neto, bom dia 
ao Deputado Ariston e a todos que se encontram nesse Plenário, na 
Sessão Virtual, bom dia, TV Assembleia, Rádio Assembleia, todas as 
redes sociais que nos acompanham nesse momento. Eu quero fazer a 
abertura dessa minha fala no Pequeno Expediente para festejar o dia 

de hoje, o dia de quem é responsável por nossa boa imagem. Hoje é 
o Dia do Repórter Cinematográfico. E essa Casa tem seus repórteres 
cinematográficos, todas as emissoras de televisão também os têm. E 
eu quero me congratular como jornalista, como alguém da categoria, 
com todos os colegas que compõem o quadro da Comunicação nessa 
nobre e importante função. E com toda a generosidade de suas lentes 
que nos retratam aqui diariamente. Quero também me congratular 
com todos os profissionais de todas as emissoras de TV e de toda a 
categoria de repórteres cinematográficos que existem não só no Estado 
do Maranhão, não só nesse País, mas no mundo inteiro, porque eles 
são os olhos vigilantes da notícia, os olhos vigilantes dos fatos que nos 
guiam no dia a dia, do comportamento da sociedade. O olhar, às vezes, 
singelo, o olhar, às vezes, crítico, o olhar contemplativo, mas sempre 
um olhar de verdade, porque, como diz um velho ditado: “no mundo da 
comunicação, uma imagem fala mais do que mil palavras”. Portanto, eu 
quero me congratular com meus colegas repórteres cinematográficos, 
alguns memoráveis repórteres cinematográficos na história do 
Jornalismo, mas também feito por repórteres cinematográficos, a 
maioria das vezes, anônimos, porque eles são anônimos. Eles estão 
sempre por trás das câmeras, mas eles estão sempre colocando a 
verdade à frente da população para que a população faça juízo de 
valor de tudo aquilo que a envolve. Portanto, eu quero me congratular 
com todos vocês. Quero também comunicar, Presidente, que no dia de 
hoje, o requerimento votado nesta Casa, nós iremos fazer uma visita 
técnica à Casa da Mulher Brasileira. É desse Deputado, tem sido desse 
Parlamentar, ainda que na sua condição masculina, uma preocupação 
permanente com o empoderamento feminino. E nos chegou denúncias 
de que nessa grande iniciativa do Governo Dilma, replicada aqui pelo 
Governo Flávio, já em duas cidades, cidade de São Luís e a cidade 
de Imperatriz, há, em alguns momentos, inadequação no atendimento, 
principalmente com atendimento feito por homens a mulheres que 
chegam ali em vulnerabilidades de histórias terríveis, normalmente 
histórias de violência de toda a natureza: violência psicológica, 
violência financeira, até o extremo da violência física. Portanto não é 
cabível que, no âmbito do apurado das investigações, dos depoimentos, 
isso seja feito por alguém do sexo oposto. A mulher será muito mais 
acolhida se esse atendimento for feito por mulheres como elas, que 
conseguem compreender melhor a situação a que elas são submetidas. 
Já chegam ali numa situação muito extrema, normalmente uma situação 
muito singular de dor, sofrimento, porque envolve muitas coisas, 
envolve famílias, envolve filhos, envolve vidas. E hoje nós iremos... 
Eu mesmo tenho estimulado junto ao Governador em audiência que 
fiz semana passada a ampliação desses serviços. Um serviço público 
de fundamental importância: que as Casas das Mulheres Brasileiras 
se expandam pelo Maranhão nas macrorregiões do Estado. Tenho 
indicação nesta Casa sobre isso, mas também não podemos cegar aos 
problemas que temos. A visita não é para fazer nenhum tipo de drama, 
polêmica, mas é para fazer um processo crítico e vigilante, que é o 
papel de todos nós, Parlamentares. Deverei me fazer acompanhar pela 
Deputada Socorro. Deverei me fazer acompanhar pelo Presidente da 
Comissão dos Direitos Humanos, Deputado Duarte Júnior. Deveremos 
estar juntos à Deputada Daniella Tema, à Deputada Ana do Gás. E 
sintam-se todos os Deputados convidados para podermos fazer essa 
visita, Deputada Mical. Sintam-se todos convidados, os Deputados que 
quiserem, homens e mulheres que compõem o Parlamento Maranhense, 
a irmos lá e ajudar, sugerir alternativas para que a Casa da Mulher 
Brasileira possa prestar o serviço para o qual ela foi pensada e presta, 
a bem da verdade, mas rotas precisam ser corrigidas. Tenho dito, 
Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa 
Diretora, Deputados. Eu subo a esta tribuna, mais uma vez, antes eu 
quero cumprimentar também os funcionários da Casa, TV e Rádio 
Assembleia. Eu quero aqui, nesta oportunidade em que subo à 
tribuna, fazer um pedido. Eu venho aqui fazer um pedido, ou melhor, 



  8       SEXTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 8
uma convocação aos nossos líderes evangélicos, aos nossos irmãos 
evangélicos, aos nossos irmãos católicos, na verdade, a todos os cristãos. 
Para quê? Para participarem dos atos do dia 07 de setembro. Por que 
eu estou fazendo este apelo? O que está em jogo, meus amigos, meus 
irmãos cristãos conservadores, é a questão da liberdade de expressão 
e nós sabemos, nós temos a convicção, povo evangélico, povo cristão, 
povo católico, de que nós somos o maior poder de mobilização, o maior 
poder de mobilização vem dos evangélicos, vem do povo da direita, 
vem do povo conservador. E é por isso que eu subo aqui pedindo aos 
nossos irmãos, a todos os líderes, os líderes evangélicos e católicos, 
quando eu falo evangélico, abrange também os católicos, para que 
cada cidade onde vocês estão, em cada canto do Maranhão, façam esse 
manifesto em sua cidade em prol da nossa liberdade de expressão. Aqui 
não é questão de politicagem, mas sim da nossa liberdade. Jesus Cristo 
deixou duas ordens expressivas para nós: a primeira, ide e pregai, e 
a outra, o nosso papel também principal, que é de servir. Então, essa 
liberdade de expressão de pregar, de falar não pode ser tolhida. Por 
isso que eu quero aqui fazer esse despertamento aos nossos irmãos. 
Eu fico muito feliz que tem vários pastores já entrando em contato 
comigo para nós fazermos os vídeos. Quantos nos procuraram, nós 
estamos aqui para incentivar para que todas as cidades do Maranhão se 
manifestem, que as igrejas se organizem, porque nós podemos mudar 
a situação do nosso Brasil. E essa é nossa preocupação porque cada 
dia mais está ficando mais difícil. E as eleições de 2022 estão bem aí 
e o povo cristão faz a diferença, muda o resultado da eleição. E eu 
quero falar aqui como petebista, como Presidente do PTB, leões e 
leoas vamos para cima. Nós estamos indo em uma caravana a Brasília, 
vamos levar muitas mulheres, para que a gente possa estar também ali 
presente, marcando presença com a nossa Vice-Presidente, Graciela 
Nienov, somando força e também orando a Deus pela a vida do nosso 
Presidente Roberto Jefferson, a quem a gente muito tem admiração e 
respeito. Logo, logo, ele vai voltar a liberdade que foi tolhida por causa 
da palavra, mas cremos, cremos, que o nosso Presidente, brevemente, 
ficará livre desta prisão, mas mesmo lá dentro da prisão, ele com sua 
influência, com o poder de persuasão que ele tem, Roberto Jefferson 
tem a admiração. Eu rodo esses quatro cantos do Maranhão, aqui, como 
eu tenho viajado esses dias, e pessoas me procurando como é que está o 
nosso Presidente. Ele está bem e creio que Deus dará a liberdade a ele. 
São essas as minhas palavras, Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem 
revisão da oradora) – Bom dia a todos e a todas que nos veem pela 
TV Assembleia. Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Deputadas, 
imprensa, povo maranhense. Hoje, eu trago uma preocupação a essa 
Casa e trago essa preocupação inclusive transformando-a em pedido de 
Indicação à Bancada Federal sobre a Medida Provisória nº 1052/2021 
do Governo Federal, que trata de alterar os Fundos Constitucionais e que 
terminam ameaçando de certa forma a economia rural, a sustentabilidade 
agrária e os pequenos negócios. Esse fundo ou os fundos foram criados 
por uma lei, a Lei nº 7.827 de 1989, e que regulamenta essa lei todos os 
financiamentos para a região Norte, que é o FNO, para a região Nordeste, 
que é o FNE e para região Centro-Oeste, que é o FCO. A finalidade 
desses investimentos, por esses fundos federais, é fortalecimento da 
agricultura, no aspecto da pecuária, e principalmente da agricultura 
familiar e do pequeno produtor e do microcrédito. Pois bem, com a 
alteração, por meio dessa medida proposta para agora, esses fundos 
vão sofrer de morte nas suas taxas administrativas, inviabilizando esses 
investimentos. Isso é importante para o Maranhão. Por que é importante 
para o Maranhão? Porque o Maranhão está inserido também dentro da 
região do Semiárido e, por estar na região do Semiárido, é fortalecido 
por esses investimentos dos fundos constitucionais. Assim, senhores, 
esses fundos têm objetivo principal, como eu disse, de contribuir com 
o desenvolvimento econômico e social dessas regiões por meio de 
instituições financeiras federais como o Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste, o BASA, e para a execução de programas, principalmente, 

dos setores produtivos da agricultura e da economia em geral. Eu vou 
dar dois exemplos da importância desse assunto para o Maranhão. 
Por exemplo, no ano de 2020, o Banco do Nordeste, só no programa 
Agroamigo, investiu mais de 36 milhões de reais, e foi considerado o 
maior programa da América Latina nesse nível de investimento. Dos 
4,4 bilhões investidos no Maranhão, 3,2 bilhões foi para a economia de 
fundo constitucional - FNE, 70% foi para a agropecuária e agricultura 
familiar rural, além do investimento em pequenos produtores rurais. E 
ainda destaco que parte também desses investimentos, em torno de 640 
milhões, foi para a infraestrutura logística da área portuária e para a 
infraestrutura logística da energia eólica. Por isso eu trago esse assunto 
para esta Casa e trago pedindo, fazendo uma indicação à bancada 
federal que diga “NÃO” à Medida Provisória n° 1052/21. Porque ela 
vai ferir de morte a sustentabilidade da nossa região, das nossas regiões 
mais sofridas com a falta de financiamento necessário para chegar nesse 
pequeno, lá na ponta, lá onde realmente a sustentabilidade social é 
importante. Portanto, Senhor Presidente, parafraseando um texto que eu 
recebi da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste, eu digo 
a mesma coisa: o Brasil precisa de decisões que fortaleçam e amparem 
o povo e não do desmonte de instrumentos que dão sustentabilidade 
e enfrentamento às desigualdades sociais, Deputado Antônio Pereira. 
Então é um assunto grave, é um assunto importante e que diz respeito 
ao Maranhão. Por isso eu estou trazendo esse assunto à tribuna, estou 
fazendo essa indicação de “NÃO” à votação da Medida Provisória n° 
1052/2021, para que nós possamos continuar tendo o pequeno produtor, 
aquele que quer fazer a economia gerar, continue tendo condições de 
receber esses recursos de financiamento desses bancos oficiais a custo 
muito baixo para o desenvolvimento não só do Maranhão, como de 
nossa região Nordeste, como do nosso Brasil. Obrigada, Senhor 
Presidente, pelo tempo a mim concedido. “NÃO” à Medida Provisória 
n° 1052/2021.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, deputados e deputadas aqui presentes. 
Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos todos 
juntos nesta jornada de trabalho em prol do Maranhão e, de maneira 
especial, aqueles que estão nos ajudando na condução dos trabalhos na 
Comissão de Constituição e Justiça e também nos ajudando nas ações 
que estamos fazendo em todo o Estado do Maranhão. Eu queria destacar 
em especial as ações do governo na cidade de Esperantinópolis, onde 
está sendo feita a pavimentação asfáltica até o povoado Palmeiral. 
A ação do governo efetiva e forte no município de Rosário, que está 
agora concluindo o Restaurante Popular e também o hospital, que é 
um sonho daquela população. Estive também visitando a cidade de 
Jatobá, o povoado Cachimbos, onde estamos fazendo finalmente a 
pavimentação com bloquetes naquele povoado tão importante da cidade 
de Jatobá, além das ações em outras cidades do Maranhão. De modo 
que o que eu tenho a falar hoje, Senhor Presidente, é exatamente de 
agradecimento àqueles que continuam acreditando no nosso trabalho, 
no fortalecimento das políticas públicas que possam ajudar a população 
que mais necessita. O Maranhão, esse imenso Maranhão de meu 
Deus, precisa da nossa ação, ação forte, e de proposições que possam 
mudar a realidade da população. Por isso, eu quero aqui deixar esse 
agradecimento a todos os agentes públicos que estão irmanados com 
o propósito de melhorar a qualidade de vida do povo da nossa querida 
cidade, do nosso querido estado, do nosso querido Maranhão. Era só 
isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes. Deputado Dr. 
Yglésio declinou do Pequeno Expediente e pediu inscrição no Grande 
Expediente. Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, caros secretários presentes à Mesa, 
deputados e deputadas presentes em plenário, nesta manhã, internautas 
representando a sociedade maranhense que nos acompanham via 
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internet. Eu ocupo, Senhor Presidente, esta tribuna, nesta manhã, 
para dizer e informar a esta Casa e ao povo de Buritirama, aquela 
cidade acolhedora, grande produtora de bezerros, também fortalecida 
na agricultura, próxima à Imperatriz. Buritirana, nós destinamos 
uma emenda para aquela cidade para um povoado, um dos maiores 
povoados daquele município, Varjão dos Crentes, para perfuração de 
um poço artesiano, um sistema simplificado de água, visto que há uma 
grande necessidade e o nosso querido Secretário da Agemsul, doutor 
Davison, em Imperatriz, está tomando todas as providências, uma vez 
que aconteça, está acontecendo, apenas por uma questão legal ainda não 
foi homologada e assinados os devidos contratos da questão da licitação 
para perfuração dos poços de água, naquela cidade. E nós ali do povoado 
Varjão dos Crentes, ansiosamente, aguardamos a perfuração desse poço 
artesiano e o Vereador Jairo do Varjão me pediu que eu fizesse essa 
referência, esse agradecimento tanto ao Davison quanto ao Governador 
Flávio Dino. Na última visita do Governador Flávio Dino a nossa 
região, estivemos em Edison Lobão, onde ele assinou várias obras, 
deu Ordem de Serviço a várias obras ali de diversos municípios da 
Região Tocantina. Para Buritirana, eu me recordo que saiu uma praça, a 
construção de uma praça em frente à Igreja Católica, no terreno que já 
é da Igreja Católica, mas que já está construída uma praça lá também. 
E essa praça foi construída com recursos do município de Buritirana, 
recursos próprios do município, mantida toda sua manutenção e é 
uma praça em regular geral ou bom estado geral, mas o Governador 
agora, a pedido do ex-Prefeito Vagtonio Brandão e do atual Prefeito 
Tony Brandão, porque essa é uma luta do ex-Prefeito Vagtonio, desde 
o ano passado, desde antes da pandemia que ele queria reformar 
e ampliar aquela praça em frente à Igreja Católica, porque é o lugar 
mais central da cidade, onde as pessoas ali pelo seu entretenimento e 
mesmo antes e depois da Igreja, nós sabemos desse hábito de nosso 
povo do interior de frequentar a frente da Igreja e ele queria fazer uma 
ampliação dessa praça. Fez esse pedido há uns dois anos, um ano e meio 
ao Governador Flávio Dino, e agora o Tony Brandão reforçou isso, que 
é o atual Prefeito, que é do grupo político também de Vagtonio Brandão 
e reforçou esse pedido ao Governador Flávio Dino. E o Governador 
Flávio Dino autorizou a Agemsul, por meio do Doutor Davison, que 
está à frente da Agemsul, na cidade de Imperatriz, a fazer esta praça. 
Assinou e já está assinado essa Ordem de Serviço para iniciar as obras de 
ampliação, reconstrução, praticamente uma nova praça, será uma nova 
praça. E aí quero aqui nesta manhã agradecer ao Governador Flávio 
Dino, agradecer ao Davison, porque nós todos estamos contentes em 
Buritirana. O Padre André, que conduz ali a Paróquia, está muito feliz 
por ter na frente de sua Igreja, praticamente ali uma extensão da Igreja, 
uma praça que vai ficar muito bonita, uma praça tão bela que ficará 
com certeza. O Prefeito, porque era um sonho do ex-Prefeito Vagtônio 
e do atual prefeito e nós da comunidade, ali moradores que somos de 
Buritirana. Nós também queremos agradecer ao Governador Flávio 
Dino. Diga-se de passagem, o Governador, na Região Tocantina, tem 
feito obras importantes, estruturantes. Eu estou entrando hoje com uma 
Indicação, porque está sendo construído - e na semana que vem, quando 
tiver sessão, na próxima sessão, eu vou falar sobre isso - um grande 
porto seco em Imperatriz. E isso vai aumentar muito o movimento, o 
trânsito de carros ali e, principalmente, de caminhões entre a BR-010 e 
Davinópolis, porque o porto seco está sendo construído ali na região de 
Davinópolis. E nós temos que dar uma opção ao povo de Davinópolis 
para chegar até Imperatriz. E nós temos a opção relativamente barata, 
de custo-benefício muito bom, numa ligação direta da cidade de 
Davinópolis com Imperatriz, quatro quilômetros e meio, Deputado 
Arnaldo Melo. Então, nós vamos entrar com essa Indicação na Casa, na 
Assembleia para que nós possamos estruturar a cidade de Davinópolis, 
uma vez que está sendo construído um porto seco que terá - e já vai 
começar a funcionar a partir de janeiro do ano que vem - um movimento 
de mais de 400 caminhões no primeiro ano. Será em todas as suas fases 
concluído em seis anos. Mas, já no primeiro ano, nós aumentaremos 
diariamente ali, teremos um movimento ali em torno de 400 caminhões. 
Então, o Governador precisa se preocupar com essa questão dessa nova 

ligação de Davinópolis com Imperatriz, dando uma opção ao povo 
daquela cidade. Era só isso, Senhor Presidente, muito obrigado pela 
tolerância. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela TV e Rádio Assembleia. O 
que me traz a esta tribuna aqui é uma inquietação que muitos deputados 
já tiveram e que tem influenciado muito na vida das pessoas. Nessa 
última terça-feira, dia 31 de agosto, um novo patamar de bandeiras 
tarifárias para as contas de energia em todo o país. Nós, nos últimos 
anos, temos convivido com aumentos sucessivos das tarifas de energia. 
Temos, hoje, a bandeira verde, que é sem cobrança, em pouco período 
do ano, bandeira amarela, que cobra R$ 1.87 por cada 100 kilowatts 
hora consumido, temos a bandeira vermelha, que cobra R$ 9.49 por 
cada 100 quilômetros kilowatts consumidos, e agora a bandeira negra, 
que se trata da escassez hídrica que tem afetado o Brasil nos últimos 
anos. Essa escassez faz com que começamos a repensar o tipo de 
política energética que o Maranhão e o Brasil adotam. Nós, nos últimos 
anos, estamos acostumados às hidrelétricas cada vez sendo construídas 
num país de maneira gigantesca, todas elas com previsão de sobra de 
energia em anos seguintes. Essa situação por que passa hoje o País é 
a demonstração de que erramos em algum ponto dessa nossa política 
energética. Mas o que me traz também aqui é para discutir, começar a 
alardear, começar a propagar que nós temos que fazer o Maranhão, que 
é um dos estados mais promissores em tipo de energia renovável, um 
estado futuro para inúmeras ações desse tipo de energia, de novas fontes 
sustentáveis de energia. O Maranhão é um estado que está a dois graus 
da Linha do Equador, basicamente o sol aqui atinge as placas solares, 
atinge os nossos terrenos quase horizontalmente e isso faz com que 
nosso estado e o estado vizinho do Piauí e vários estados nordestinos 
tenham uma potencialidade muito grande para ter usinas eólicas, por 
conta do vento, e usinas de placas solar. No Maranhão, nos últimos 
anos, já se viu a modificação em vários municípios, região como a nossa 
beirando a região do Parnaíba, como a cidade de Timon, que tem um 
grande projeto de energia solar da Claro que deve produzir uma usina 
de cinco quilowatts e o suficiente para abastecer 4.500 residências. 
Temos, na cidade entre Vargem Grande e Coroatá, feita pela EBS, 
uma empresa genuinamente maranhense que também tem uma usina 
solar e assim como vários e vários lugares no Estado do Maranhão. O 
que tem que ser uma política discutida por esta Casa é essa tendência 
do mercado de ter energia sustentável, nós não podemos mais ficar 
esperando e não discutindo isso. Eu vejo a iniciativa de vários órgãos 
do Governo do Estado e do próprio Governador do Estado do Maranhão 
no sentido de discutir, no sentido de melhorar essa interlocução com 
empreendimentos, com empresários financiadores de energia tanto 
solar quanto eólica. Essas discussões passam pelos centros acadêmicos, 
pelas universidades, pelas instituições para descobrirem os principais 
pontos no Estado do Maranhão, onde os investidores possam ter 
investimentos de baixo custo e uma rentabilidade grande. E é isso 
que o Estado tem que fazer, essa discussão de uma política energética 
para o Estado do Maranhão. Além dessas duas que estou falando, nós 
também temos as usinas de gás no Estado do Maranhão, principalmente 
na região de Santo Antônio dos Lopes, Capinzal, mas o que mais nos 
preocupa também, deputado, já complementando, Presidente Othelino, 
é que o Maranhão tem que expandir, além dessas fronteiras para que se 
possa trazer inúmeros investimentos ao Estado do Maranhão, para que 
também as novas empresas, todos os serviços, todos os prédios públicos, 
todos os que forem construídos de agora para frente terem também uma 
parte de energia sustentável, já projetado nesse sentido. Outra discussão 
que temos que ter e que farei em outro discurso será no sentido de 
nós termos o cadastramento e todo o monitoramento da recuperação 
das nascentes, matas ciliares em torno de rios, e de todos os rios que 
cobrem, que passam pelas regiões maranhenses. É importante que se 
discutam políticas que envolvam e que possa melhorar financeiramente 
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a vida das pessoas no Estado do Maranhão e também a melhoria do PIB 
maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
A última oradora inscrita, Deputada Betel Gomes, por cinco minutos, 
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) - Bom dia a todos! Senhor Presidente, componentes da Mesa 
Diretora, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, TV Assembleia 
e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Toda honra e toda 
glória sejam sempre para o Senhor, agradeço a Deus pelo dom da 
vida! Hoje, eu venho a essa tribuna trazer um tema que tem dilacerado 
os corações de milhares de famílias no mundo inteiro: o suicídio. O 
suicídio é um fenômeno muito complexo, o qual preocupa os órgãos 
internacionais devido ao crescente número de pessoas que perdem a 
alegria de viver. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, no 
Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida, por ano. No mundo, 
são cerca de 800 mil suicídios anuais. O Brasil só perde para os Estados 
Unidos. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de 
setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, a 
campanha “Setembro Amarelo”, foi iniciada em 2015 com o objetivo de 
conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. 
Com base da Organização Mundial de Saúde no mundo, as notificações 
apontam para um suicídio, a cada 40 segundos, no Brasil, a cada 46 
minutos, uma pessoa tira a própria vida. Uma realidade impactante 
quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras, a maioria é homem, 
negro, com idade entre 10 e 29 anos, segundo dados do Ministério da 
Saúde, avaliados entre 2016 e 2019. No mês de setembro, a cor amarela 
tem um significado especial: chamar a atenção, cuidar de conscientização 
da sociedade para a prevenção do suicídio. Muitas instituições privadas 
e particulares aderiam à campanha do “Setembro Amarelo”, no intuito 
de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e 
suas formas de prevenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
nove em cada dez casos poderiam ser prevenidos, o que justifica a 
importância dessa campanha. Segundo os estudiosos desse fenômeno, o 
comportamento suicida não está atrelado a um único fato nem pode ser 
engessado como decorrente de única causa. No entanto, é importante 
compreender que a violência revela seus males não apenas em relação 
ao dano imediatamente sofrido, mas aos danos decorrentes das 
consequências psíquico sociais que, em cada realidade, serão expressas 
de forma diversas, entre elas, o comportamento suicida. Vale destacar 
que, segundo a Secretaria do Estado de Saúde, foram registrados em 
2019, no Maranhão, 1.397 casos de violência autoprovocada, sendo 
418 na capital. No mesmo ano, 335 pessoas se suicidaram no estado, 
46 delas em São Luís. Segundo relatório da unidade da estatística em 
análise criminal da Secretária de Segurança Pública, referentes à Região 
Metropolitana de São Luís, no mês de agosto de 2020, foram cometidos 
nove atos contra a própria vida e, no mês de setembro, 01 caso. As 
vítimas têm entre 20 e 54 anos. Esses dados não significam só números, 
mas vidas que se foram e famílias que ficaram devastadas. Com esse 
índice crescente em que as pessoas estão perdendo a alegria de viver e 
muitos dão cabo a sua vida, é importante que as três esferas de governo 
busquem mais estratégias e mais ações para promover a valorização 
e proteção da vida. Segundo Bauman, a sociedade é liquida, onde as 
relações interpessoais são fluídas e ser amigo ou desfazer amizades, 
romper laços está a um clique de nossos dedos, deixando o processo 
de construção e desconstrução das relações mais célere e fragilizado. 
Vivemos em uma sociedade excludente, onde nem sempre as diferenças 
são respeitadas, onde o “ter” vale mais que o “ser”. É importante pensar 
políticas públicas no sentido de ampliar e incentivar a saúde emocional 
de crianças e adolescentes, informações de prevenção ao suicídio que 
cheguem às pessoas de todas as classes sociais e econômicas, para que 
os índices desse fenômeno tão complexo possam diminuir. Precisamos 
continuar lutando para construir uma sociedade em que as pessoas 
estejam acima de números e que tenham valor, independente de sua 
posição social, intelectual ou financeira, ou seja, uma sociedade mais 
justa e mais igual. Obrigada.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Projeto de Lei nº 275, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que 
dispõe sobre a utilização de papel reciclado de lâmpadas que adotem 
tecnologia de maior eficiência energética e luminosa nos projetos de 
obras e nos serviços de engenharia executados por órgão ou entidades 
da administração púbica direta e indireta. Em discussão. Em votação. 
Os deputados que permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. 
Projeto de Lei nº 462, de autoria do Deputado Duarte Júnior, estabelece 
desconto de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor da tarifa mínima mensal 
dos serviços de energia elétrica por dia de falta de fornecimento do 
serviço do Estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Requerimento à deliberação do Plenário: Requerimento 329, 
de autoria da Deputada Socorro Waquim, solicitando que seja enviada 
mensagem parabenizando a Câmara de Timon pelo Dia do Legislativo 
e os 86 anos da criação do Legislativo Timonense. Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Requerimento nº 332, de autoria do Deputado Ricardo Rios, 
solicitando que, após manifestação do Plenário, seja discutido e votado, 
em regime de urgência, em uma sessão extraordinária, o Projeto de Lei 
423, de 2021. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Ricardo.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS (Questão de Ordem) 
– Presidente, solicito que esse requerimento de regime de urgência, que 
foi aprovado, solicito que esse projeto seja votado nesta sessão, por 
favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Não havendo objeção dos deputados presentes, a gente vai concluir a 
Ordem do Dia e em seguida suspendo a sessão para emissão de parecer 
pelas comissões e apreciaremos logo. Então, Deputado Ricardo, logo 
após o último item da Ordem do Dia, que é um requerimento para 
deliberação da Mesa, nós vamos suspender a sessão para que a comissão 
emita o parecer pelas comissões e apreciaremos logo. 

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Já estamos com 
o parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então, Deputado Ricardo, logo após o último item da Ordem do Dia, 
que é um requerimento para deliberação da Mesa, nós vamos suspender 
a sessão para que a comissão emita parecer, aliás, já tem parecer. 
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 330, de autoria 
do Deputado Rafael Leitoa. Ausente. Fica transferido para a próxima 
sessão. Conforme acordo feito, agora vamos apreciar o Projeto de Lei nº 
423/2021, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. O projeto vai à sanção. Deputado Doutor Yglésio, 
V.Ex.ª está inscrito para o Grande Expediente. Antes do Deputado 
Yglésio iniciar o pronunciamento, eu vou só fazer um comunicado 
relevante para esta Casa. O Deputado Marcelo Tavares protocolou 
nesse instante o pedido de renúncia do mandato de Deputado Estadual. 
Eu vou ler aqui o comunicado. “Excelentíssimo Senhor Presidente, 
dirijo-me a V.Exa., aos membros da Mesa Diretora da 19ª Legislatura e 
demais Deputados dessa honrada Casa Legislativa, para comunicar na 
forma do Artigo 76, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho 
de 2004, a renúncia ao mandato de Deputado Estadual, alcançado por 
meio do Partido Socialista Brasileiro, na eleição de 2018, em razão 
da aprovação do meu nome ao cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, conforme Decreto Legislativo nº 653 
de 31 de agosto de 2021. Na oportunidade, eu agradeço a confiança a 
mim depositada pelo povo do Maranhão, o convívio com os ilustres 
pares, e o aprendizado alcançado ao longo desses anos de exercício de 
Mandato Parlamentar. Marcelo Tavares Silva.” O agora formalmente 
ex-Deputado Marcelo Tavares vai em seguida, agora ainda esta manhã, 
tomar pose como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E eu 
enfatizo, Deputado Marcelo, o desejo e a convicção de que V.Exa. vai 
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desempenhar tão relevante função com muita competência. Resolução 
Administrativa nº 611 de 2021. “A Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, tendo em vista atribuições conferidas pelo 
Artigo 14, inciso VI, alínea D, combinado com o artigo 75, inciso II do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
e do comunicado enviado à Mesa Diretora, pelo Deputado Estadual 
Marcelo Tavares, resolve: declarar vago o cargo de Deputado Estadual 
em decorrência da renúncia do Deputado Estadual Marcelo Tavares, 
na 19ª legislatura, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Produzindo seus efeitos a partir do dia 2 de setembro de 2021. Publique-
se e cumpra-se. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel 
Beckman. Deputado Othelino Neto, Presidente”. Senhores Deputados, 
Senhoras Deputadas, em virtude da renúncia do Deputado Marcelo 
Tavares, que será empossado no cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado, fica efetivado no cargo de Deputado Estadual, a 
partir desta data, o Senhor Ariston Ribeiro. Solicito à Mesa Diretora que 
proceda os devidos registros. Deputado Ariston, o Deputado Yglésio 
vai ter dois minutinhos de paciência, enquanto o cumprimentamos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Toda a paciência, 
Presidente. Esse merece.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Deputado Ariston não precisa fazer o juramento, porque já o fez, então 
só cumprimentá-lo aqui. V. Exa. já estava no exercício do mandato e 
agora se efetiva, que é um momento importante e continuará exercendo 
o mandato com a dedicação de sempre. E faço votos que V.Exa. obtenha 
êxito na reeleição e continue ajudando o povo do Maranhão. Deputado 
Yglésio, V.Exa. se incomodaria...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Vou ceder dois 
minutos para o Deputado fazer o agradecimento dele, aqui, Presidente. 
Com toda certeza, é uma grande emoção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em seguida, V.Exa. começa o Grande Expediente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Claro, é uma honra, 
é uma honra.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Senhor 
Presidente, pela Ordem, o Senhor pode também permitir, logo que ele 
termine de falar os dois minutos, antes de começar o Grande Expediente, 
tirarmos uma foto todos os deputados que estão aqui com o querido 
Deputado Ariston?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Faremos em seguida. Deputado, V.Exa. tem o tempo necessário para se 
manifestar.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO (sem revisão 
do orador) – Obrigado, Presidente. Quero, primeiramente, agradecer 
a Deus, à minha família, a meus amigos e às pessoas que votaram 
em mim e ao Governador Flávio Dino, que também deixou eu ficar 
conduzindo aqui, mesmo como suplente. Passei aqui na Casa mais de 
dois anos por meio do nosso Governador. E agradecer a cada um de 
V. Exas. porque eu entrei aqui sem saber como era a situação, mas eu 
aprendi muito aqui com vocês. Criei um laço de amizade. Eu queria 
dizer a cada um de V. Exas., Deputados e Deputadas, que eu quero ser 
amigo de V. Excelências. Não amigo de político. Amigo de político não 
é fácil. Mas eu quero aprender. Amigo do Ariston, amigo do Arnaldo 
Melo, amigo do Paulo Neto, da Betel, do Yglésio, mas sem uma parte 
política, porque a política é muito selvagem. E aqui agradecer ao nosso 
Presidente, porque quando eu cheguei aqui, eu o vi assim um pouco 
zangado, mas ele tem um coração enorme, e eu aprendi a gostar dele, eu 
queria dizer não ao Presidente Othelino, mas ao Othelino, que eu queria 
fazer parte do seu rol de amizade, seu laço de amizade como a pessoa 
de Ariston, não como Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Já faz...

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Então, 
Presidente, V.Ex.ª é uma pessoa que tem procurado por ele lá, e ele tem 
sempre nos ajudado, colocando toda a sua pessoa em tentar resolver, 
solucionar o que a gente pede para ele. E a todos os colaboradores aqui 

da Casa, que a gente chega aqui e é um tratamento que é muito vip, cada 
um deles aqui a gente vê aquela preocupação com a gente, então, eu 
só tenho que parabenizar todos os colaboradores de tratamento. Então, 
eu fico muito contente de participar hoje aqui desta Casa, agora como 
efetivo, a gente vai ficar diferente, porque a gente chega aos lugares e 
aí é só suplente, então, agora o nome vai ser mudado. Então, eu quero 
só agradecer a cada um de vocês, ao Marcelo Tavares, que vai para o 
novo cargo, que com certeza vai desempenhar um bom trabalho, é uma 
pessoa excelente que eu conheci há muito tempo, é uma situação bem 
favorável. Meu amigo Roberto, vocês têm um amigo aqui, então cada 
um de vocês, quero ser amigo, não político. Muito obrigado, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a adicional gentileza do Deputado Dr. Yglésio, eu vou atender à 
sugestão da Deputada Socorro Waquim. Vou suspender a sessão por um 
minuto para fazermos a foto. 

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

Senhores deputados, vamos reabrir a Sessão. Peço que já retomemos 
os nossos lugares para ouvirmos o pronunciamento do Deputado Dr. 
Yglésio que ocupará o Grande Expediente, após a gentileza de nos 
permitir fazer esse momento aqui. V. Ex.ª está com a palavra, deputado, 
por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Obrigado, Presidente. Para nós é uma satisfação receber, agora 
como titular desta Casa, o nosso amigo Ariston. A gente vai sentir 
saudades do nosso amigo Marcelo que, sem dúvida, foi um dos melhores 
do Maranhão nessas últimas duas décadas. É inegável a contribuição do 
Marcelo ao Parlamento, tanto como Presidente da Casa, quando ocupou 
espaço também como Líder da Oposição, aqui no Estado. Então, são 
momentos diferentes, mas todos muito singulares. Mas eu volto aqui, 
Presidente, à Tribuna com 03 pautas, para tratar, e por isso que eu optei 
hoje por utilizar o Grande Expediente, e inclusive fica facultado aos 
colegas que quiserem contribuir com os seus apartes, sempre muito 
valiosos, mas o primeiro ponto é a vergonha que foi a eleição do 
Sindicato do Trabalhadores do Transporte Rodoviário. É uma das 
únicas eleições na história da humanidade que é feita em 02 dias, porque 
eles ficam procurando pessoas para ter a quantidade mínima de votos 
dentro do esquemão que eles fazem, há mais de década, aqui no 
Maranhão. E o esquemão que eles fazem visa unicamente, manter o 
conchavo com SET, Sindicato dos Transportes Rodoviários, os 
trabalhadores dos transportes rodoviários, com o Sindicato das 
Empresas de Transporte. “Empregado” porque não tem legitimidade, 
não representam, a serviço do patrão, sindicato pelego. E vou corroborar 
isso com mais fatos hoje. O candidato atual à presidência que eu 
acredito que vai inclusive ganhar nessa chapa que, com fé em Deus, a 
gente vai conseguir derrubar essa eleição na Justiça, confiança na 
Justiça, inclusive, senhor José Rodrigues da Silva, ele é um senhor que 
ele tem uma peculiaridade, ele consegue ter 02 CPFs. A gente não sabe 
se, por algum problema aí dentro da Receita ou se por má-fé, e o pior, 
eu recebi a denúncia, e estou esperando a comprovação, por isso que eu 
estou sendo preciso, eu recebi a denúncia de que ele se inscreveu com 
dois CPFs, porque em um, ele é José Rodrigues Silva; no outro, ele é 
José Rodrigues da Silva. Aí a gente vai dizer assim, Deputado Paulo 
Neto, uma pessoa com o coração bom, ela ia dizer assim: “Não, mas é 
um nome muito simples, pode ser um homônimo.” Mas olha se fosse 
um homônimo, seria um homônimo nascido no mesmo dia, ambos 
nasceram no mesmo dia, em 61, mesmo ano, mesmo dia, mesmo mês, 
não vou dar a data de nascimento completa porque a gente tem que ter 
respeito, pelo menos, aos dados até dos patifes, a gente tem que respeitar 
o direito à privacidade. Então, além disso, filho da mesma mãe, da dona 
Joaquina. Então, esse aí, que já exerceu vários cargos, foi voltou, foi 
voltou em vários cargos, hoje quer ser presidente. Vamos lá, ele trabalha 
aqui, olha, primeiro CPF, segundo CPF dele, documentos aqui de 
filiação, do mesmo aqui, carteira de trabalho, CNIS, tudo aqui, vida 
funcional dele todinha. Hoje, Presidente, ele trabalha na Moriá, 
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trabalha! Porque diz o artigo 77 do Regimento dos Trabalhadores 
Rodoviários, que é preciso ter pelo menos 2 anos de carteira assinada 
para concorrer, que é preciso comparecer a quatro assembleias gerais 
para concorrer e que se faltar uma dessas assembleias já não pode. E aí 
as empresas, quando começa o pessoal, que eles sabem que vão montar 
chapa, participar das assembleias, eles pegam e demitem. Não foram 
um, nem dois, nem três, foram vários, já nesses últimos anos. A Moriá 
Transportes é empresa adivinha de quem? Da filha do seu Zé Rodrigues 
da Silva. Pergunta qual linha urbana ou semiurbana eles operam? 
Nenhuma. Prestam serviços quase que na integralidade para a empresa 
Vale. Será que o senhor Zé Rodrigues consegue representar como 
presidente do sindicato os anseios dos trabalhadores do transporte 
semiurbanos e urbanos da grande ilha de São Luís do Estado do 
Maranhão? Será que ele é capaz de se compadecer com os cobradores 
que perderam os seus empregos, dos motoristas de ônibus que, hoje, 
exercem dupla função, que tem que dirigir com um braço e contar troco 
com o outro, Presidente? Será que o senhor Zé Rodrigues consegue? 
Analisando mais a Moriá, o que a gente descobre? Bem aqui a Moriá 
tem vários CNPJs. Mas pasmem vocês? um CNPJ dele é para empregar 
apenas duas pessoas. Ganha um almoço agora por conta do Deputado 
Ariston, que assumiu a titularidade, quem adivinhar os dois funcionários: 
o Zé Rodrigues, que quer ser presidente, e o senhor Carlos Magno Vale 
Pereira. Sabem o que ele é? Presidente. Presidente da comissão eleitoral. 
Mais combinado do que isso, impossível. Então tem jeito de maracutaia, 
cheiro de maracutaia, parece maracutaia. E o Ministério Público do 
Trabalho vai investigar, porque a maracutaia está aí. Só não vê quem 
não quer. O que acontece com o transporte rodoviário aqui do Maranhão, 
hoje, é uma verdadeira patifaria. E por isso que a gente tem recebido 
inúmeras declarações de apoio de todo mundo que trabalha sério no 
transporte rodoviário. De gente que quer ter direito ao mínimo de 
atualização salarial, que não quer perder o seu plano de saúde, os seus 
planos de benefício dentro das suas empresas. Tem jornalista que 
publicou isso aqui e que alega ter sido ameaçado, inclusive, de morte 
pelo sindicato. Eu duvido me ameaçarem de morte aqui em cima. Eu 
duvido, porque está aqui tudo calçadinho. As provas estão aqui. Nós já 
encaminhamos ontem uma parte da denúncia. Vamos encaminhar hoje 
novos elementos. Nós vamos facilitar o trabalho do Ministério Público 
para acabar com essa molecagem, porque quem sofre, no final, é o 
usuário, é quem paga R$3,70 numa passagem que tem um transporte 
ruim, que demora mais de horas para chegar em casa por conta de 
ônibus que não tem linha. São os sindicatos, são as pessoas, são os 
usuários que, hoje, às vezes, dormem no ponto de integração, num 
terminal, porque 10h da noite, depois das dez, não tem mais ônibus para 
voltar para casa. Os colegas aqui sabiam que tem gente que dorme, 
hoje, em terminal de integração para poder voltar para casa cedo no 
outro dia? Porque ficou esse conluio. O SET alega que está quebrado. 
Realmente não está fácil, porque há mais de 10 anos sãos pagos 
subsídios de transporte aqui em São Luís. Toda capital que se preze 
paga, tem que colaborar mesmo. Mas eles ficam em acordo. O Sindicato 
dos Rodoviários fica com medo das Prefeituras, dos prefeitos, de 
Castelo, Edivaldo, agora Eduardo Braide. Todo mundo com medo e não 
resolve o transporte. É o que eu dizia na época da campanha: vai 
explodir a caixa-preta, uma bomba relógio, na verdade, vai explodir a 
bomba relógio do transporte, logo, logo, porque para o usuário, hoje, R$ 
3,70 numa porcaria de transporte faz toda a diferença, lamentavelmente. 
Então, ninguém que pense que a gente vai se intimidar. Eu nunca vi, 
rapaz, como é que pode, o cara tem a empresa da filha, ele trabalha na 
empresa da filha, tem a carteira assinada, um CNPJ só para pagar FGTS, 
para recolher FGTS dele, candidato a presidente e presidente da 
Comissão Eleitoral. Pelo amor de Deus! Uma situação como essa, de 
vez em quando, a gente pensa que só no Maranhão. Uma molecagem 
dessas! O segundo ponto aqui do pronunciamento é porque a gente tem 
recebido muitas reclamações de usuários. Ontem, inclusive, um me 
interpelou pelo Instagram, em tempo real, ele chegou ao posto de 
vacinação do Shopping da Ilha, este ponto que é da Prefeitura de São 
Luís, e o que acontece? Ontem, a gente recebeu o Secretário Carlos 

Lula, aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde, o que nós 
fizemos? Nós recebemos o Relatório de Execução Orçamentária 
referente a 2020, está lá tudo tranquilo, nenhum problema, fizemos os 
nossos questionamentos, todos respondidos dentro dos limites das 
informações disponíveis, mas nada nebuloso. Eu cheguei um momento 
a fazer a pergunta para o Secretário Lula: “Lula, várias pessoas estão me 
dizendo que estão encontrando problemas no momento de se vacinar 
com a segunda dose”. Qual é o problema? Vacinou na prefeitura, as 
pessoas estavam dizendo que o Estado não estava vacinando. Ele me 
falou que isso não estava mais acontecendo no Estado. Independente se 
vacinou na Prefeitura, no Estado, em Brasília, chegou na rede estadual, 
está sendo vacinado. Palavras dele. O SUS é único e é universal. Em 
relação à Prefeitura, não tem sido assim a situação. Quem se vacinou, 
porventura, na rede estadual, não está conseguindo vacinar na rede 
municipal. Isso no começo, quando a gente tinha um problema grande 
com doses, era até compreensível, dava para entender porque a 
Prefeitura queria organizar o seu sistema, não queria deixar de 
determinado dia receber as doses, entregar as doses para as pessoas e 
aplicar, mas agora do jeito que está, a vacinação está indo em ritmo 
super lento. Só em São Luís, tem mais de 100 mil pessoas que estão 
atrasadas com a segunda dose. Está no momento de facilitar. Pedi aqui 
ao meu colega, que eu tenho consideração por ele, Joel Júnior. “Joel, 
chegue no prefeito, discuta isso com ele”. Eu tenho certeza que, se 
forem apresentados argumentos técnicos, o Eduardo Braide vai 
autorizar junto com a boa argumentação do secretário, junto a ele, para 
que isso acabe. Vamos facilitar a vida da população, neste momento. No 
Maranhão, nós temos mais ou menos 4,5 milhões de doses aplicadas, 
primeira dose, e 1,2 milhão só de segunda dose. Nós estamos rastelando 
em 20% ainda de segunda dose da população total. No município, nós 
estamos aí em torno de 40, está muito longe ainda do que a gente 
precisa. Vamos facilitar, vamos dizer para as pessoas que onde ela 
quiser vacinar, ela vai vacinar, sabe por quê? Porque está difícil, onde 
vacinou bastante enfrentar terceira onda, Israel está aí, todo mundo com 
duas doses, 65% da população com duas doses, Reino Unido da mesma 
forma, e está em disparada casos lá com variante Delta, bem aí no Piauí 
já tem casos de Delta, só não chegou com força ainda aqui no Nordeste, 
porque a variante P1 é extremamente agressiva também, e ainda tem 
imunidade da população, mas, daqui 03, 04 meses pode esperar, pode 
esperar, vai ter aumento casos de covid de novo, porque a população 
não está vacinando, e ai nós, em vez de criarmos mecanismos de 
facilitação, uma grande integração de sistema para que as pessoas 
possam se vacinar, porque quem quer vacinar, vai até aonde tiver 
vacina. Ontem, o rapaz que me mandou a mensagem foi em 04 lugares, 
04, tentou no Sebrae, tentou em mais dois locais, voltou no Shopping da 
Ilha, e lá também não conseguiu, chamaram foi polícia, eu tenho aqui o 
vídeo, foi retirado por guardas, lá de dentro, não sei ao certo, acho que 
creio que deve ter sido Guarda Municipal, só para ter uma informação 
precisa, não deu para identificar pela farda corretamente, porque pegou 
um ângulo ruim, mas ou era PM, ou Guarda Municipal retirando 
cidadão de uma fila, porque ele cometeu o pecado de querer se vacinar, 
gente! Isso é uma coisa que neste momento não tem sentido, lá atrás, 
tudo bem, necessidade de controle, poucas doses, hoje tem vacina 
sobrando, pode procurar, tem vacina sobrando, porque não tem gente 
indo atrás, porque acha que a doença reduziu, aí como a doença reduziu, 
a pessoa começa a pensar: “Não, estão dizendo que essa vacina não é 
tão boa, já estão dizendo que não protege tanto, estão dizendo que a 
vacina tem efeito colateral.” Aí se ele não está vendo ninguém 
adoecendo do lado dele, ele pega e se acomoda, porque o que cria a 
força para sair de casa e vacinar, é o medo de morrer. E agora as pessoas 
não estão tendo medo, por quê? Porque não estou vendo óbito, mas aí 
no momento que não estiver vacinado, entrar na sazonalidade no 
período da doença voltar aquele ciclo de 16 semanas, vai ser o mesmo 
inferno que se viveu esse ano, com um pouco menos de gente falecendo, 
que querendo ou não, algumas pessoas já vacinadas, já tem uma 
imunidade mais preparada, vão morrer um pouco menos, mas vai ter 
muita gente morrendo, gente que não precisava morrer. Essa questão 
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para mim é de natureza, além do homem público é de natureza pessoal, 
se todo mundo tivesse sido vacinado antes, com boas vacinas, eu não 
tinha perdido minha tia, que estava nova e não precisava, e quantos não 
perderam suas tias novas que não precisavam morrer? Eu perdi prima 
de 44 anos, nova, fazendo academia, porque ela não vacinou, não teve 
tempo, não chegou na idade dela, um dia depois de chegar na idade 
dela, ela teve que internar às pressas no hospital São Domingos. Então, 
quantas pessoas não passaram por isso? Muitas vezes, a gente precisa 
estar aqui nessa Assembleia, motivado pela dor também que a gente 
sente, porque as pessoas estão sentindo essa dor também. A gente 
precisa disso para sair das nossas cadeiras, dos nossos gabinetes, dos 
nossos ofícios, das nossas burocracias, das nossas papeladas. Então 
faço o apelo: vamos parar, vamos unificar o sistema de vacinação dentro 
da ilha. Vacinou em Paço do Lumiar, trabalha aqui em São Luís, dá 
tempo de fugir do trabalho rapidinho no intervalo do almoço para 
vacinar. Autoriza, cria logística de troca de vacina, de crédito. Entra a 
Secretaria Estadual de Saúde para fazer esse controle, esse rearranjo de 
doses. Com o sistema de informática, hoje é a coisa mais fácil que 
existe. Então fica, além do apelo, a sugestão e o caminho para como 
enfrentar o problema. E o terceiro ponto aqui do pronunciamento, que 
aproveito para fazer um pronunciamento, de fato, com viés bem 
relacionado à política, é para me manifestar em favor da defesa da 
candidatura do nosso Vice-Governador Carlos Brandão ao Governo do 
Maranhão. E isso eu subo aqui a tribuna para dizer, porque há uma ação 
coordenada de veículos de imprensa, coordenados por adversários do 
Vice-Governador na disputa, adversários que, na sua maioria, hoje, 
estão no mesmo grupo político, tentando o tempo todo plantar notícias 
que chegam à classe política na ponta. Não chega na população, mas 
chega na classe política e terminam tentando, sem sucesso, enfraquecer 
a candidatura do Carlos Brandão. Os adversários o tempo todo plantam 
contrainformações. Qual é a da vez? Já teve Camarão governador. A da 
vez agora do dia é Flavio Dino fica até o final. Não tem o mínimo 
sentido isso. Terça-feira, o Governador disse, em São Raimundo das 
Mangabeiras: “Saio no começo do ano. Não sou apegado a cargo. 
Termino de cabeça erguida, sem um processo de improbidade e volto a 
dar aula na Universidade Federal do Maranhão.” E de lá ele será 
candidato ao Senado. Declarações que o Governador deu no meio do 
caminho foram desinterpretadas, por quê? Porque ele única e 
exclusivamente tentou chamar o foco para a gestão dele. Que é uma 
gestão que tem apenas sete meses, que está na reta final, que está 
entregando obras em ritmo acelerado, não é possível negar isso. Eu e o 
Governador, de vez em quando, a gente tem uma divergência de 
pensamento, mas eu tenho respeito pelo trabalho que ele tem feito. É 
inegável que tem entregado um conjunto de obras importantes para o 
estado. Eu reconheço. Imagina quem de fato está o tempo todo próximo 
a ele. Então ele está buscando o necessário protagonismo para entregar 
um legado para o Estado do Maranhão. E isso em nada impacta o 
projeto de pré-candidatura de Carlos Brandão, que, em abril, vai assumir 
o governo fortalecido, entregando obras, representando o governo. E 
por que Brandão chega ao final com a confiança do Governador? Porque 
ele soube respeitar o papel institucional de Vice-Governador. Ele nunca 
tentou ofuscar o Governador do estado, que foi legitimamente eleito 
duas vezes. Ele soube aprender todos os meandros da máquina 
administrativa do Estado do Maranhão e é por isso que hoje ele 
consegue ter capilaridade, respeito da imensa maioria dos prefeitos. E 
quem estiver nesse momento se enganando, fazendo “contagenzinha” 
de prefeitos, antes de Brandão se sentar na cadeira, vai ter a mesma 
decepção lá atrás. Quando 178 prefeitos vieram manifestar apoio ao 
nosso querido ex-governador falecido, Jackson Lago, e quando tinham 
quase 200 na posse da Roseana, no outro dia no auditório da Fiema. 
Quem estiver se confiando, agora, encontrem informação em tentar 
enfraquecer Brandão, em colocar o meu amigo Felipe Camarão, que é 
candidato a Deputado Federal, reafirmou isso ontem para mim, vai 
perder a sua aposta. Brandão segue firme, Deputado Arnaldo, 
construindo um projeto de fortalecimento, de melhoramento do que já 
foi evoluído no Governo Flávio Dino. Brandão tem compromisso com 

a continuidade das boas ações e da intensificação dos processos. 
Brandão tem compromisso com a classe política, não é moleque, não 
mina adversário, não sobe em palanque para falar mal dos outros. E nós 
que estamos aqui defendendo o projeto não vamos admitir também que 
ninguém plante fake news e nem tente desmoralizar quem construiu um 
legado nesse Maranhão, nesses últimos 08 anos só como Vice-
Governador, imagina se colocar toda a vida pública de chefe da Casa 
Civil até o momento. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Democrático, 
PL, Republicanos. Deputado Hélio, declina? Bloco Parlamentar 
Democrático, PP, Solidariedade. Declina, Deputado Fábio? Declina. 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Professor Marco 
Aurélio. Pensei que ele estivesse aqui on-line. Não está. Declina. Bloco 
Parlamentar Independente, MDB, PRTB, PMN. Deputado Arnaldo. 
Declina. Deputado César Pires. Ausente. PSDB declina. 

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

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

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

Ata da Quadragésima Sexta Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia primeiro de setembro de dois mil 
e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.  
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Luís Henri-
que Lula da Silva, Marcelo Tavares, Marcos Caldas, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Ama-
ral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Wendell La-
ges. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César Pires, Ciro 
Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert 
Cutrim e Mical Damasceno. 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 Deputados 
(as): Rafael Leitoa, Adelmo Soares, Luiz Henrique Lula da Silva, An-
tônio Pereira, Rildo Amaral, Doutor Yglésio, Duarte Júnior. Esgotado 
o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente 
declarou aberta a Ordem do Dia, e submeteu à deliberação do Plenário, 
que aprovou, em primeiro turno, tramitação ordinária o Projeto de  Lei 
nº 276/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que institui o Dia 
Estadual dos Aventureiros, no âmbito do Estado do Maranhão e o Proje-
to de Resolução Legislativa nº 31/2021, de mesma autoria, que concede 
a medalha do Mérito Legislativo José de Ribamar Oliveira “Canhotei-
ro” à Senhorita Jhulia Rayssa Mendes Leal, ambos com parecer favo-
rável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Em 
seguida, foram aprovados os Requerimentos nos: 326/2021, de autoria 
do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja convocada uma Sessão 
Extraordinária, para votação, em regime de urgência, dos Projetos de 
Lei nos 275, 333 e 462/2019, 276 e 298/2020 e 102/2021, todos de sua 
autoria; Requerimento nº 328/2021, de autoria do Deputado Glalbert 
Cutrim, no mesmo sentido, para discussão e votação do Projeto de Lei 
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Complementar nº 009/2021, de autoria do Ministério Público. Por fim, 
a Mesa deferiu os Requerimentos nº 327/2021, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de pesar 
aos familiares dos Senhores Késsio Carlos e Edson do Nascimento e 
Requerimento nº 331/2021, de autoria do Deputado Marcos Caldas, no 
mesmo sentido, aos familiares e amigos do Senhor João José Souza 
Silva. Nesta oportunidade, de acordo com as lideranças, o Presidente 
anunciou que seria votado na presente Ordem do Dia o Projeto de Lei 
Complementar nº 009/2021, de autoria do Ministério Público, que dá  
nova redação ao parágrafo único do art. 38 da Lei Complementar Esta-
dual nº 013, de 25 de outubro de 1991 e suspendeu os trabalhos para que 
a Comissão de Constituição e Justiça se manifestasse sobre  o mesmo. 
Reaberta a Sessão, o Presidente da CCJC informou que o projeto foi 
aprovado, desta forma, foi o mesmo submetido à deliberação do Plená-
rio, sendo aprovado e encaminhado à sanção. Não houve orador inscrito 
no primeiro horário do Grande Expediente. No Tempo dos Partidos ou 
Blocos o Deputado Wellington do Curso falou pelo Partido Social da 
Democracia Brasileira. Não houve orador inscrito no Expediente Final. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinan-
do que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devida-
mente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, primeiro de setembro de 2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Paulo Neto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 019/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.055 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Joaquim Ribeiro de Souza Júnior.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao Senhor Joaquim Ribeiro de Souza Júnior.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 1º de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 586/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando  ANA ALI-
CE PEREIRA MATOS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial e GEOMIRES ROSARIO MONTEI-
RO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística 
e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
setembro do ano em curso.

Nº 587/2021, de 30 de agosto de 2021, nomeando GEOMIRES 
ROSARIO MONTEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isola-
do de Técnico Parlamentar Especial e JAIRO JEFFERSON ROSA 
VENANCIO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor 
de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 588/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando  ALAN RI-
CHARDSON SERRA ARAUJO, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 589/2021, de 30 de agosto de 2021, nomeando CLERIS-
MAR DE MOURA SILVA,  para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do  Quadro de  Pessoal  deste  
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 590/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando  FLAVIO 
PEREIRA DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 591/2021, de 30 de agosto de 2021, nomeando  IVANA GA-
BRIELLE DOS SANTOS NEVES,  para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-3 de Secretário Executivo, do  Quadro de  Pessoal  deste  
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 592/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando  LUCAS 
ANTONIO DELGADO PINTO DE ALMEIDA, do Cargo em Co-
missão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 593/2021, de 30 de agosto de 2021, nomeando  CARLOS 
MARCIO CUTRIM DA COSTA,  para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do  Quadro de  Pessoal  
deste  Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 594/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando  LILIAN 
SILVA RIBEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coor-
denador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de setembro do ano em curso.

Nº 595/2021, de 30 de agosto de 2021, nomeando  MATEUS 
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do  Quadro de  Pessoal  
deste  Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 596/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando YASMIN 
MESQUITA FONSECA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de 
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de setembro do ano em curso.

Nº 597/2021, de 30 de agosto de 2021, nomeando MATHEUS 
MENDES LIMA DE MORAES,  para o Cargo em Comissão, Símbo-
lo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do  Quadro de  Pessoal  deste  Poder, 
a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 601/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando  LIANNA 
CHRISTINE BARROS DA SILVA BRAGA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 602/2021, de 30 de agosto de 2021, nomeando  LILYAN 
MARIA MENDES CANTANHEDE, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de  Pes-
soal  deste  Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
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Nº 603/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando FRANCIS-

CO LIMA DE ARAUJO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de 
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de setembro do ano em curso.

Nº 604/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando MARIA 
KAROLINA LIMA DE ARAUJO, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de setembro do ano em curso. 

Nº 605/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando FELIPE 
FERREIRA CARDOSO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de setembro do ano em curso.

Nº 606/2021, de 30 de agosto de 2021, nomeando  LUIS CAR-
LOS DUTRA JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 
de Chefe de Gabinete, do Quadro de  Pessoal  deste  Poder, a partir do 
dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 607/2021, de 30 de agosto de 2021, exonerando ANDREIA 
REGINA BALATA FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 608/2021, de 30 de agosto de 2021, nomeando  ANA ALICE 
PEREIRA MATOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de 
Secretário Executivo, do Quadro de  Pessoal  deste  Poder, a partir do 
dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 609/2021, de 01 de setembro de 2021, exonerando LEY-
DEANE NAYANE LIMA RODRIGUES, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 610/2021, de 01 de setembro de 2021, nomeando PABLO 
FRANCISCO FERREIRA LIMA, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de  Pessoal  
deste  Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 612/2021, de 02 de setembro de 2021, exonerando FRAN-
CISCO JOSÉ LIMA DE ANDRADE SILVA, do Cargo em Comis-
são, Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 613/2021, de 02 de setembro de 2021, nomeando DANIEL 
DE BRITO MACHADO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 
de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de  Pessoal  deste  Poder, a 
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1464/2021-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 20 de setembro às 14:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Registro de preços para lo-
cação de grupos geradores de energia elétrica movidos a diesel, não 
incluso seu abastecimento, para atender as necessidades eventuais das 
edificações e equipamentos da assembleia legislativa do estado do ma-
ranhão, situada na avenida jerônimo de Albuquerque s/n, sitio rangedor, 
cohafuma – são luis – ma, dos equipamentos da torre de transmissão 
cedidos a este poder pela EBC e situados à Rua Armando Vieira da 
Silva, nº 126, Bairro de Fátima, em São Luís-MA e da Sede Social da 
Alema situado a Avenida nº01, bairro Maiobão, Paço do Lumiar – MA, 
pelo período de 12 meses. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ e 
www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gra-
tuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida jerônimo de Albu-
querque, Terreo – Palacio Manuel Beckman, através da apresentação de 
dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os 
dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 24 de agosto de 2021. Fabio 
Alex Dias. Pregoeiro da ALEMA

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 038/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA. firmam 
entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, formalizado nos 
autos do Processo Administrativo nº 2058/2021 – ALEMA. OBJETO: 
Fornecimento de materiais e serviços comuns de engenharia, visando 
atender às necessidades de serviços essenciais de manutenção predial, 
corretiva e preventiva, incluindo reparos, adequações e ampliações do 
conjunto de edificações da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 
- Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - 
Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Ges-
tão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.39.16 – Manutenção e con-
servação de bens imóveis; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 
000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); 
Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro; 
Objeto: Execução dos serviços de reorganização dos espaços e fluxos 
existentes no almoxarifado da Diretoria Administrativa e reforma e 
adequação da sala de licitações da CPL. Informações Complementa-
res: Valor solicitado pela Subdiretoria de Manutenção e Serviços. DO 
VALOR: R$ 31.229,10 (trinta e um mil, duzentos e vinte e nove reais 
e dez centavos). NOTA DE EMPENHO: Foi emitida pela Assembleia 
Legislativa a Nota de Empenho n.º 2021NE001394, de 16/08/2021, no 
valor de R$ 31.229,10 (trinta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e 
dez centavos), para cobertura das despesas relativas à aquisição total do 
objeto deste Contrato no presente exercício financeiro. VIGÊNCIA: 01 
(um) ano, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 
02/09/2021. BASE LEGAL: Constituição Federal de 1988; Lei Federal 
n.º 10.520/02; Decreto n.º 10.024/2019; Resolução Administrativa n.º 
955/2018 da ALEMA; subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores; nos casos omissos, as demais normas re-
gulamentares aplicáveis à matéria. ASSINATURAS: CONTRATAN-
TE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova 
Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EM-
PRESA TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA., CNPJ 
n.º 03.709.906/0001-78 – CONTRATADA. São Luís (MA), 02 de se-
tembro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, HOMO-
LOGO o resultado da Tomada de Preços nº003/2021-CPL/ALEMA, 
em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, 
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 1767/2020-ALEMA au-
torizando a celebração do contrato e emissão da nota de empenho em 
favor da empresa vencedora “DEURB CONSULTORIA”, CNPJ n° 
30.143.812/0001-57, com valor total de R$ 59.813,56 (Cinquenta e 
nove mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos),  nos 
termos do Edital, seus anexos e das propostas vencedoras. Encaminhe-
-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–
MA, 01 de setembro de 2021. Deputado Othelino Neto. Presidente da 
ALEMA




