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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 dezesseis de setembro de dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Luís Henri-

que Lula da Silva.  
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Daniella 

Tema. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim,  Hélio Soares, 
Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Othe-
lino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Pro-
fessora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Doutora Hele-
na Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Neto Evangelista, Rildo Amaral 
e Roberto Costa. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer 
a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DANIELLA TEMA (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 050 / 2021

A Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão CONCEDE o título 
de Cidadão Maranhense a MARCOS 
GRANDE.

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense a MAR-
COS GRANDE.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. - Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 14 DE SETEMBRO DE 2021 - Prof. Marco Aurélio 
da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA

Marcos Grande é Bacharel em Estatística, pela Universidade 
Federal do Pará (UFPA), é especialista em Gestão Pública pela Uni-
versidade Católica de Brasília. Atualmente é o Presidente da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares -Emserh desde 21 de janeiro de 
2020.  Foi Presidente da Comissão de Contas da Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão (SES/MA), nos anos de 2018 e 2019, e Conselheiro 
Administrativo da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 

(Caema), de 2016 a 2020. Antes, atuou como Gestor de Contratos e 
Convênios e Assessor de Programas Estratégicos da Secretaria Esta-
do da Infraestrutura do Maranhão (Sinfra/MA) e Coordenador geral de 
Prestação de Contas do Ministério do Esporte.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. - Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 14 DE SETEMBRO DE 2021 - Prof. Marco Aurélio 
da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 051 / 2021

A Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão CONCEDE medalha “Ma-
nuel Beckman” ao senhor Carlos Lula.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao senhor Carlos Lula.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. - Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 14 DE SETEMBRO DE 2021 - Prof. Marco Aurélio 
da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA

Natural de São Luís (MA), Carlos Eduardo de Oliveira Lula, 39 
anos, é advogado, tendo se formado bacharel em Direito pela Universi-
dade Federal do Maranhão (UFMA). É consultor legislativo de carreira 
e professor universitário. Pós-graduado em Direito Processual Civil e 
Direito Constitucional, é secretário de Saúde do Estado do Maranhão 
desde 2016. Em 2018, assumiu a cadeira nº 39 da Academia Maranhen-
se de Letras Jurídicas. Foi reeleito Presidente do Conselho em 2021.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. - Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 14 DE SETEMBRO DE 2021 - Prof. Marco Aurélio 
da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

MOÇÃO N° 068 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno, so-
licitamos o envio de Moção de Aplausos aos Policiais Militares, o 3º 
SGT PM SAYMON SILVA ARAÚJO, 3º SGT PM FRANCISCO DE 
ASSIS ROCHA CORREA, CB PM JOÃO CARLOS VIEIRA DA SIL-
VA, SD PM ALISSON CHAVES DA SILVA, SD PM  MAX BRUNO 
COSTA OLIVEIRA, SD PM RODRIGO REIS DA SILVA, SD PM JE-
FFERSON WENDEL LOPES E SILVA, SD PM  ISAIAS PEREIRA 
DA SILVA,  SD PM MURILO DE LIMA ROCHA que, mesmo estan-
do de folga, participaram de operação que culminou com a prisão dos 
membros de uma facção criminosa que participaram do assalto ocorrido 
no dia 30/06/2021, na ótica MM JOIAS, localizada no Imperial Sho-
pping, em Imperatriz/MA.

A operação resultou na apreensão de vários itens frutos do assalto 
mencionado, bem como uma grande quantidade de armas e drogas que 
estavam de posse dos indivíduos.

Os Policiais Militares citados demonstraram alto grau de respon-
sabilidade, desempenhando suas funções com entusiasmo, dedicação, 
seriedade, profissionalismo, capacidade e perseverança no cumprimen-
to de suas missões, evidenciando, desta forma, abnegação no cumpri-
mento de tarefas, elevando o nome da Instituição Polícia Militar o que 
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os tornam dignos de destaque, como exemplo a ser seguido por seus 
pares, subordinados e admiração de seus superiores. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. - Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 14 DE SETEMBRO DE 2021 - Prof. Marco Aurélio 
da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

REQUERIMENTO Nº 339 / 2021

Á Mesa Diretora,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada mensagem de pesar aos familiares, pelo falecimento do Dr. 
Benedito Borges, externando o mais profundo sentimento de Pesar por 
sua partida.

Essa Casa Legislativa não poderia deixar de prestar essa singela 
homenagem póstuma à família, apresentando publicamente sentimen-
tos de pesar aos mesmos, se solidarizando nesta hora de dor.  Dr. Bene-
dito Borges atuou como primeiro Diretor do CAISM (Centro de Atenção 
Integrada à Saúde da Mulher) de Timon onde juntos fomos protagonistas 
do atendimento especializado à mulher timonense.  Profissional compe-
tente, dedicado e, meu grande amigo era um profissional apaixonado 
pela medicina e tratamento do câncer nas mulheres. Ao longo de mais 
de 40 anos de atuação profissional, era reconhecido como um dos mais 
respeitados especialistas de sua área.

Presto aqui toda minha solidariedade a esta família diante de uma 
perda tão dolorosa. Peço que a misericórdia de Deus alcance todos e 
lhes dê consolo neste momento.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 15 DE SETEMBRO DE 2021. - Profes-
sora Socorro Waquim - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 340 / 2021

Á Mesa Diretora,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da mensagem de pesar aos familiares, pelo falecimento do ex-vereador 
de Timon João Batista Teófilo Silva, mais conhecido como Batista Ran 
Ran, externando o mais profundo sentimento de Pesar por sua partida.

Essa Casa Legislativa não poderia deixar de prestar essa singela 
homenagem póstuma à família, apresentando publicamente sentimen-
tos de pesar aos mesmos, se solidarizando nesta hora de dor. Batista 
Ran Ran, foi vereador de Timon por cinco mandatos. Foram 22 anos 
no parlamento municipal timonense, homem público que sempre teve 
uma grande contribuição com seu respeitoso trabalho e admiração pela 
cidade de Timon.

Presto aqui toda minha solidariedade a esta família diante de uma 
perda tão dolorosa. Peço que a misericórdia de Deus alcance todos e 
lhes dê consolo neste momento.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 14 DE SETEMBRO 2021. - Prof ª Socor-
ro Waquim - Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 5426 /2021

Senhor Presidente,
 
Venho respeitosamente, nos termos do Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, requerer a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado expediente ao Governador do Estado do Maranhão, 

solicitando a inclusão no programa “Maranhão Solidário”, de Entidades 
Religiosas e demais entidades que desenvolvem projetos sociais, obser-
vado o disposto na Lei 10.753/17. Solicito ainda que seja incluída, no 
programa, a doação de Bloquetes produzidos pelos internos do Sistema 
Penitenciário do Maranhão, voltados para melhoria da infraestrutura. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do “Palácio Manoel Bequi-
mão”, em 15 de setembro de 2021. - Roberto Costa - Deputado Esta-
dual

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

INDICAÇÃO Nº 5427 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando a limpeza da quadra de esporte 
do condomínio são Jerônimo, na Vila Magril,  zona rural de São Luís.

Pelo presente solicito a vossa excelência que tome providências 
no sentido de providenciar a limpeza da quadra de esporte do condomí-
nio são Jerônimo, na Vila Magril, zona rural de São Luís.

Segundo relatos de cidadãos e através de visita in loco, tornou-se 
evidente a ausência da limpeza da quadra de esporte do condomínio 
são Jerônimo, na Vila Magril, zona rural de São Luís. A atividade física 
praticada pelos moradores é de muita importância para um desenvolvi-
mento mais saudável, tanto físico como psíquico das crianças. A falta 
da prática de esportes, segundo os especialistas, aumenta os riscos de 
doenças, provocada pelo sedentarismo.

Com a limpeza geral da quadra poliesportiva, a comunidade po-
derá realizar suas atividades físicas e promover seus eventos comuni-
tários frequentemente, uma vez que, hoje encontra-se com sérios pro-
blemas.

Portanto peço a limpeza da mesma, pois a comunidade abriga 
inúmeras crianças e, é nossa a responsabilidade de dar uma melhor qua-
lidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com acomoda-
ções saudáveis para a prática de atividades físicas e recreativas.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5428 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover iluminação do condomínio são Jerônimo, na Vila Magril,  
zona rural de São Luís.

Pelo presente solicito a vossa excelência que tome providências 
no sentido de providenciar a iluminação pública condomínio são Jerôni-
mo, na Vila Magril, zona rural de São Luís.

Segundo relatos de cidadãos e através de visita in loco, tornou-se 
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evidente a ausência de postos de iluminação. Vale mencionar que a au-
sência da iluminação acaba por fomentar a insegurança, que já é regra, 
no período noturno, além de enfatizar a situação de vulnerabilidade que 
os moradores da área enfrentam. Por assim ser, destaca-se também o 
importante papel que a iluminação pública desempenha na prevenção 
da criminalidade, sendo relevante também para embelezar, destacar e 
valorizar as edificações e paisagens, facilitando ainda o deslocamento e 
proporcionando maior nível de segurança para as pessoas.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5429 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como 
ao Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Lula, 
solicitando-lhe que sejam tomadas as providências que se fizerem ne-
cessárias, para que seja instalada uma Policlínica no Município de Pi-
nheiro-MA, por ser de suma importância para a comunidade daquela 
municipalidade agregando condições de dignidade à pessoa humana.

Ressalta-se que tal implantação irá ampliar o acesso à saúde para 
a população mais carente do município, sendo mais uma importante 
ação que visa demonstrar a eficiência do Governo do Maranhão. O in-
vestimento da gestão estadual tem como objetivo ampliar o acesso da 
população às consultas médicas nas diversas especialidades.

Lembramos que na capital maranhense e em diversas cidades do 
país, já foram ou estão sendo instalados as referidas estruturas e os re-
sultados de desaforamento no que tange aos atendimentos é surpreen-
dente. Logo, considerando as medidas adotadas, que tratam do enfren-
tamento de emergência de saúde pública, de importância mundial, e 
que, a   Policlínica objeto de nossa propositura, é um investimento em 
meio a uma crise sanitária, fazendo-se necessário a instalação deste no 
município de Pinheiro, em decorrência do rápido crescimento da de-
manda e acima da capacidade de expansão da oferta de atendimentos na 
região. Visto que o município apresenta localização estratégica, capaz 
de atender a demanda da região.

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 15 de Setembro de 2021. - DR. 
LEONARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 5430 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o 
município de Alto Alegre - MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5431 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Bela Vista - MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5432 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Penalva - MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5433 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de São Vicente de Ferrer - MA, no mês de setembro de 
2021 ou ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5434 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Cajapió - MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5435 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Bequimão - MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5436 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Presidente Sarney - MA, no mês de setembro de 2021 
ou ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5437 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Peritoró - MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5438 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o 
município de Governador Archer - MA, no mês de setembro de 2021 
ou ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5439 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de São José dos Basílios - MA, no mês de setembro de 
2021 ou ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5440 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Joselândia - MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5441 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Senador Alexandre Costa - MA, no mês de setembro 
de 2021 ou ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Expediente lido. À Publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Com a palavra, o Deputado Marcos Caldas, por cinco 
minutos.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, venho 
até aqui a essa tribuna no dia de hoje, dia 16 de setembro, para mais 
uma vez convidar toda a população maranhense, todos os prefeitos, 
vereadores, deputados para o IV Encontro Regional do PDT, que vai 
acontecer amanhã ,na cidade de Pinheiro. Encontro esse que o PDT 
e o Senador Weverton vão apresentar a toda população da Baixada 
maranhense, discutir e ouvir aquela população para montar seu plano de 
governo. Encontro regional da pré-candidatura do Senador Weverton a 
governador do Maranhão, onde estará presente ali o Senador Weverton, 
prefeitos que lhe apoiam, principalmente os prefeitos da Baixada, 
vereadores, presidente de câmaras, vice-prefeitos, presidente de 
entidades, presidentes partidários, correligionários e lideranças. Luciano 
Genésio, Prefeito de Pinheiro, está à frente nessa organização com a 
nossa vice-prefeita Ana Paula, esposa do nosso Presidente Othelino. E 
o nosso Presidente Othelino à frente desse grande movimento na cidade 
de Pinheiro. A população de Pinheiro vai poder conhecer e saber o que é 
que um senador faz e ver de perto um senador, porque, o Maranhão não 
tinha costume de ver um senador no município. Como disse o Secretário 
de Segurança Jefferson Portela, “é um senador que parece um vereador, 
andando nos municípios do Maranhão”. Senador esse que vem 
fazendo um grande trabalho, trazendo as suas emendas. No município 
de Pinheiro, através do Senador Weverton, conseguiu agora levar o 
Hospital do Câncer para aquela da Baixada. E agora, no próximo mês, 
vamos inaugurar o Hospital do Amor, no Sul do Maranhão, na cidade de 
Imperatriz. E quase todas as cidades do Maranhão já receberam emenda 
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do Senador Weverton. Coisa que nunca se viu na história do Maranhão 
o senador levar emenda para os municípios. Na minha cidade de Brejo 
também já recebemos. Na cidade de Barreirinhas, por onde eu tenho 
andado, tenho participado, o senador Weverton vem fazendo um grande 
trabalho. Na cidade de Timon, na cidade de São Bernardo já foram 
mais de 180 municípios que receberam emendas do Senador Weverton. 
E com certeza esse ano vamos completar os 217, mas também vem 
fazendo um trabalho no Senado. Agora mesmo a PEC 32, o Senador faz 
parte de uma frente, onde ele não aceita a MP n° 1.045, onde prejudicava 
os trabalhadores e ele sempre foi um defensor da classe trabalhadora. A 
PEC 32 queria tirar os direitos dos trabalhadores e o Senador Weverton 
logo tomou a frente para que não fosse aprovado no Senado, porque 
ele defende a classe dos trabalhadores, da população mais sofrida deste 
Maranhão, porque ele conhece de perto e tem acompanhado. Desde 
que se elegeu Senador no Maranhão tem percorrido todas as cidades 
do Maranhão levando emendas, dando cestas básicas, visitando os 
municípios, e aí a população diz: Mas ele é Senador. Porque, Deputado 
Ricardo Rios, V.Ex.ª que já teve o prazer de ter o Senador com V.Ex.ª, 
na sua cidade, nós que fazemos a política no Maranhão, eu faço parte 
da política do Maranhão e acompanho a minha família há muitos 
anos e nunca tinha visto um Senador percorrer o Maranhão, depois 
de uma eleição. Então, meus amigos, eu quero aqui convidar todos 
os parlamentares, deputados estaduais, deputados federais, senadores, 
vereadores, lideranças políticas e toda população do Baixo Parnaíba 
para o grande encontro “Maranhão Mais Feliz” que vai acontecer 
amanhã, às 19h, na cidade de Pinheiro. Não tenho dúvida que vai ser 
um dos maiores encontros, dos quatro, que vai acontecer como esse. 
Nós já tivemos presença de mais de 72 prefeitos do Maranhão, nos 
encontros. E amanhã, com certeza, nós vamos chegar aos 80, Deputado 
Ricardo Rios, e quando nós chegarmos no nosso último encontro, aqui 
na capital, nós vamos estar passando de 90. Porque o povo do Maranhão 
tem abraçado a pré-candidatura do Senador Weverton e a classe política 
mais ainda, porque Weverton é companheiro, e o Weverton está no 
caminho certo falando com a população. Por isso, convido todos para 
estarem presentes amanhã junto com todos que fazemos parte do PDT. 
Um abraço e até amanhã a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Com a palavra, o Deputado Lula da Silva, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - Bom dia a todos e todas, todos os deputados 
presentes nesse plenário, deputados que nos acompanham presentes 
também na condição online, TV Assembleia, Rádio Assembleia, redes 
sociais que nos acompanham. Eu queria, Presidente Zito, que preside 
esta Sessão, me congratular com minhas companheiras que hoje visitam 
a Assembleia Legislativa, do município de Viana. Quero começar, além 
de desejar bom dia a todos a elas também, as companheiras Lucinete 
Santos, que é do PT de Viana, dirigente do PT de Viana, e ex-secretária 
de Assistência Social, até recentemente naquela cidade; a companheira 
Vicentina cumpre uma importante missão como agente de saúde no 
município de Viana; companheira Silvana Pereira e a companheira 
Livramento Pereira. E por que não, também, o pequeno João Pereira que 
está lá nos braços da mãe, no gabinete, me aguardando, numa agenda 
que combinamos. A todos os companheiros que visitam a Assembleia 
Legislativa do Estado, companheiras, no caso, companheiro João 
Pereira, tão pequeno, cordial bom dia, saudação desse parlamentar 
nesse dia 16 de setembro. O motivo da minha participação, nessa 
primeira parte do nosso expediente, é exatamente para falar de Viana. O 
Partido dos Trabalhadores, a exemplo do que acabou de fazer aqui uso 
da fala, o nosso Deputado Marcos Caldas, trata da caravana do PDT 
e eu quero também comunicar a esta Casa dois fatos memoráveis. O 
primeiro fato memorável é que ontem tivemos a satisfação de tomar 
conhecimento de que as bancadas e os partidos do campo popular e 
democrático tomaram a decisão de unificar a posição em relação 
à política nacional. O PT, o PSol, o PCdoB, O PSB, o PDT, Rede, o 
PV e Cidadania, todos esses partidos com participação nesta Casa, 

praticamente quase todos, pelo menos, tomaram uma posição de que 
vão, a partir de agora, unificar as suas ações de rua no que diz respeito 
a esse governo desastroso que aí está, o governo federal, intensificando 
a campanha e a disputa da sociedade de narrativa e de esclarecimento 
do povo, um esclarecimento que talvez nem seja necessário, acerca do 
mau governo que o Bolsonaro faz, um esclarecimento que está no preço 
da carne ou na ausência da carne, um esclarecimento que está na disputa 
por ossos para alimentar o povo, um esclarecimento que está no preço 
da gasolina, um esclarecimento que está no preço do botijão de gás, um 
esclarecimento do salto de desemprego que este país sofreu, de quando 
ele assumiu para o quadro que agora temos. Nos governos nossos, os 
5% de desempregados, e no governo dele 14%. Um esclarecimento na 
falta de perspectiva. Talvez nem fosse possível fazer movimento de rua, 
mas é da nossa essência mobilizar o povo. E é por isso que nós estamos 
convidando todos os deputados, que pensam da forma que estamos aqui 
nos colocando, para irem a Viana, no sábado, Deputado Marcos Caldas, 
depois da atividade do PDT, em Pinheiro. Nós colocamos no sábado 
exatamente para a gente não estabelecer concorrências de mobilização. 
Nós estaremos em Viana no sábado, com a caravana Lula Livre, a 
direção do PT e convidados que queiram se integrar a ela de outros 
partidos, que estão convidados para participar em Viana da primeira 
experiência. Nós iremos sair de São Luís, todos num ônibus, nossos 
dirigentes, nossos parlamentares, a nossa direção, a nossa militância, 
a aguerrida militância, para nos dirigirmos a Viana e, às 9 horas da 
manhã, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o PT de Viana, que é 
dirigido pelo companheiro Dorivan, que é vereador daquela cidade, 
para podermos fazer o primeiro grande ato no Maranhão da caravana 
Lula Livre, Brasil Livre. E nós iremos, portanto, percorrer as principais 
cidades do estado em torno das quais orbitem outros municípios 
menores. E Viana é, por assim dizer, o portal da Baixada. E é por isso 
que nós iremos para lá, para fazer um grande ato, um ato de disputa de 
narrativa, um ato de mobilização do povo, um ato que será marcado 
por um início das caravanas do Lula Livre, Brasil Livre no estado do 
Maranhão. Portanto todos esses partidos que se reuniram em Brasília e 
definiram uma posição unificada em torno das mobilizações em rua são 
convidados a se fazerem presentes em Viana, no sábado, no sindicato 
dos trabalhadores rurais, para conosco mobilizar a sociedade, mobilizar 
o povo do Maranhão, que já expressa nas pesquisas a sua preferência 
e a sua saudade do Presidente Lula. Muito obrigado pela tolerância, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Algum Deputado deseja falar no Pequeno Expediente? 
Não tem mais ninguém inscrito. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Projeto de Resolução Legislativa nº 83/2019, de 
autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Projeto de Resolução Legislativa nº 157/2019, de autoria do Deputado 
Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. 
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento 338/2021, 
de autoria do Deputado Vinícius Louro, (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Convocação. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, Deputado Othelino Neto, nos termos do art. 92, inciso III, 
combinado com o art. 94 do Regimento Interno, convoca uma Sessão 
Extraordinária, a ser realizada às 11h, do dia 16 de setembro de 2021, 
para a eleição do cargo de Procuradora da Mulher, obedecidos, no que 
couber, os requisitos previstos no art. 8º do Regimento Interno. Os 
registros das candidatas ocorrerão até as 10 horas, no dia 16 de setembro 
de 2021, no Setor de Protocolo da Assembleia Legislativa. São Luís, em 
15 de setembro de 2021. Deputado Othelino Neto Presidente Deputado 
Rafael? Declina. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar 
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Democrático PP/Solidariedade, Líder Deputado Ciro Neto. Declina. 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Líder Deputado Professor 
Marco Aurélio. Deputado Dr. Yglésio, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Subo a esta tribuna, hoje, 
rapidamente, para falar sobre uma situação, em Paço do Lumiar, onde 
na região do Iguaíba cerca de 45 famílias se encontram no momento 
sem água, por conta de um problema de fornecimento da Prefeitura 
de Paço do Lumiar. Isso tem sido nos últimos tempos uma constante 
nas regiões que não são atendidas pela Odebrecht. O sistema de 
abastecimento autônomo de água e esgoto também do município tem 
tido problemas em vários bairros e a crítica tem sido diária, por conta 
desse sofrimento dos moradores. Então, fica o nosso pedido para que a 
secretaria responsável, o SAAE, ele também se manifeste no sentido de 
resolver, rapidamente, o problema da população. Hoje, por exemplo, 
esse problema do Iguaíba, nós temos a questão de uma bomba dentro 
do poço que não funciona porque tinha uma ligação de energia com 
problema. O vereador Miércio, que está assistindo a comunidade, o 
nosso apoiador também dentro do nosso grupo, em Paço do Lumiar, 
tem se dedicado a resolver essa questão e nós também estamos nos 
disponho a atuar nesse sentido. Então, fica aqui o nosso manifesto. O 
segundo ponto que eu não poderia deixar de registrar foi o encontro 
que nós tivemos ontem, 17 deputados presencialmente na residência 
do Vice-governador do Estado, Carlos Brandão. Nós fomos em uma 
comitiva de deputados conversar com o vice-governador, que hoje é o 
candidato preferencial do Governador Flávio Dino à sua sucessão. Nós 
claramente respeitamos outras candidaturas no processo, porém, esse 
grupo de deputados acredita que o melhor caminho para a continuidade 
das políticas públicas implementadas pelo Governador Flávio Dino 
é o projeto Carlos Brandão, que tem uma experiência acumulada de 
muitos anos de vida pública. Já foi quatro vezes secretário de Estado, 
duas vezes deputado federal, vice-governador por duas vezes, que é 
um fato que não costuma acontecer justamente pelo comportamento 
institucional do Vice-Governador Carlos Brandão nesse processo. Ele 
tem se cacifado, ao longo dos anos, politicamente pelas suas qualidades 
e, claro, por toda assistência que tem dado ao Governador Flávio Dino 
nesse período. Brandão já assumiu o governo por seis oportunidades 
nesses anos de governo Flávio Dino e tem se destacado justamente 
por quê? Porque nunca traiu, nunca pagou empresa para fazer favor a 
empresários nesse período, aqueles pagamentos que a gente sabe que 
muitas vezes acontecem de ocasião, quando muda a cabeça da gestão. 
Brandão sempre manteve os compromissos éticos, com honestidade, 
o que tem sido a marca de Carlos Brandão em todo esse processo de 
construção dessa pré-candidatura. É uma pré-candidatura que cada 
vez mais ganha apoio da classe política, e nós ficamos muito felizes 
por estarmos aqui, com os outros colegas, capitaneando, dentro da 
Assembleia Legislativa, esse processo de fortalecimento da candidatura 
do Carlos Brandão. Então, na reunião de ontem, nós colocamos as 
demandas do Parlamento, a necessidade urgente de inclusão das 
emendas parlamentares do orçamento, as emendas parlamentares que 
ainda não foram incluídas no Orçamento do Estado, de fato, para que 
elas sejam executadas ainda este ano e não fiquem como restos a pagar. O 
Vice-governador se comprometeu totalmente a resolver esse problema, 
e a gente tem confiança porque Carlos Brandão, historicamente, tem 
sido um homem cumpridor de compromisso e por isso merece esse 
apoio nesse momento importante também, momento de virada da 
sua candidatura. Nós ficamos felizes também porque cada vez mais 
é visível, Deputado Arnaldo, Deputada Socorro, Deputado Ariston, o 
fortalecimento de Carlos Brandão junto à população, o que é perceptivo 
com pesquisa de opinião, o apoio diante dos prefeitos do Maranhão 
cada vez mais frequente. Então, a gente fica feliz por participar junto 
dele. Deputada Socorro está se manifestando, fique à vontade.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (aparte) 
- Senhor Deputado Yglésio, peço aí um aparte. Minha fala é 
exatamente nesse sentido do conhecimento. Eu tomei a decisão e até 
já conversei internamento com o meu partido sobre a nossa intenção 

de acompanharmos o projeto do Vice-governador Brandão e uma das 
nossas motivações é exatamente conhecermos o Brandão de muito 
tempo. Eu vou aqui dar um testemunho. Fui prefeita por oito anos 
no município de Timon, ele foi chefe da Casa Civil, naquela época, 
e quando eu chegava lá, não chegava a Professora Socorro Waquim, 
chegava o município de Timon. E era com essa atenção que ele 
sempre tratava o município. Interessado nas questões do município, 
operoso, com acuidade para resolver as demandas do município de 
Timon. Então o testemunho que eu tenho para dar é de conhecimento, 
de relacionamento, de trabalho, de caráter. E isso fortaleceu a minha 
decisão de acompanhá-lo por entender nele um veio muito importante, 
um perfil muito importante para mim, que sou municipalista que vê 
nele um gestor municipalista, preocupado com o município. Porque é 
no município que tudo acontece. É no município que as pessoas moram. 
É no município que as pessoas buscam a sua assistência na saúde, na 
educação, de segurança pública. Então, quando você percebe esse traço 
no gestor, você, automaticamente, vê nele uma grande possibilidade 
de fazer uma grande gestão. Então é com esse entendimento... Além 
disso, meu esposo, professor Sérgio Waquim, foi deputado federal 
dois mandatos. Trabalharam muito juntos as emendas parlamentares 
na direção da estrada, da BR-226, para asfaltar de Presidente Dutra a 
Timon. Foi uma luta muito grande deles dois. E esses laços de trabalho, 
de amizade, de responsabilidade e de corresponsabilidade nos fazem 
tomar esse caminho, certos de que estamos tomando o caminho certo. 
Evidentemente, nós queremos que o próximo governador do Maranhão 
seja o melhor do Maranhão, melhor até do que o Governador Flavio 
Dino. Porque a gente tem visto a lista de trabalho dele aí muito intensa, 
mas a gente sempre quer mais, a gente sempre quer um Maranhão 
melhor, Maranhão mais desenvolvido, e é essa nossa torcida. Muito 
obrigada.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – É isso mesmo, 
Deputada Socorro. Nós observamos cada vez mais testemunhos como 
esse seu que mostra o histórico de Carlos Brandão como político e, 
claro, como fortíssimo pré-candidato agora ao Governo do Estado 
no ano que vem para dar continuidade a todo esse conjunto de obras 
do Governador Flávio Dino com avanços e com uma perspectiva de 
avanços, inclusive, em relação à própria classe política. Está todo 
mundo muito esperançoso que esse diálogo será ainda mais fortalecido 
nos próximos quatro anos com esse projeto do Carlos Brandão. Então, 
Deputada Daniella se manifestando ali. Fique à vontade, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) – 
Obrigada, Deputado Yglésio. Também não posso deixar aqui de fazer 
meu registro no que tange ao Carlos Brandão não só como vice-
governador hoje, mas como pré-candidato ao Governo do Maranhão. 
Nós que temos acompanhado a luta dele como muito bem colocado, 
inclusive, pelo próprio Governador Flávio Dino, que não é somente um 
vice que está ali sentado para ocupar um espaço em uma chapa, é um 
vice atuante, é um vice que tem se mostrado fiel, que tem princípios 
e que tem sido, acima de tudo, um grande parceiro do Governador 
Flávio Dino. Ele, que tem uma grande bagagem política nas costas, que 
já passou por outros governos, que já ocupou algumas pastas dentro 
do Governo, se mostra capaz e se mostra habilitado para governar o 
Maranhão. Por isso eu faço meu registro aqui publicamente do meu 
apoio irrestrito ao vice-governador Carlos Brandão. E junto com você, 
Socorro, e tantos outros colegas deputados estaremos não só levantando 
essa bandeira, levando o nome do vice-governador por todo o estado 
do Maranhão, mas defendendo realmente um projeto que a gente 
acredita, um projeto que nós acreditamos que seja o melhor para o 
nosso Maranhão. Deixo esse registro aqui e muito obrigado, Deputado 
Yglésio. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Muito bom, 
Deputada Daniella. Nos últimos dias, a gente teve uma discussão 
pública em relação a outros pré-candidatos que colocaram a questão 
de vice como se fosse um demérito, ao contrário, essas pessoas talvez 
imaginassem que o Vice-Governador fosse se manifestar em qualquer 
tipo de atitude de desagravo, ao contrário, veio apenas o silêncio, porque 
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o silêncio muitas vezes ele é ouro, nesse caso foi ouro mesmo. Dentro 
do grupo do Governador temos muitas forças, todas legitimamente 
capazes de colocar as suas pré-candidaturas, mas a gente ainda mantém 
a esperança de que haverá uma união, uma convergência lá na frente. 
Por isso, ele tem se mantido sereno, no caso, Brandão tem se mantido 
sereno, não respondido, jamais atacado, como deve ser o perfil de um 
Governador do Estado do Maranhão, um perfil pacificador, agregador, 
porque, certamente, nós precisamos de muitos avanços. E eu tenho 
certeza que esses avanços virão com Carlos Brandão, ano que vem. 
Deputado Fábio.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) – Obrigado 
pelo aparte. Eu não poderia deixar de registrar também, foi uma reunião 
muito boa ontem, até porque isso por lei mesmo, o Vice-Governador, 
ele será Governador, ele assumirá o cargo de Governador do nosso 
Estado, a partir do dia 1º de abril, quando o Governador Flávio Dino 
se afasta. Então é importante ter esse tipo de reunião, já para conversar 
com o Legislativo para ter essa união. Então, eu achei assim muito 
proveitoso a nossa reunião ontem, quase 20 deputados, 17 presentes, 
mas 13 ligaram dizendo eu não poderiam estar, mas que apoiavam 
aquela reunião e a reunião foi para discutir o Maranhão, nada a ver com 
política, isso aí é outro momento, em 2022, as eleições, vai ser outro 
momento para se discutir, mas o que tem que se discutir agora é um 
momento, é a governabilidade e nisso o Governador Carlos Brandão, 
eu posso até falar Governador porque ele será, ele tem tido feito ao lado 
do Governador Flávio Dino. E o projeto é continuar esse Governo que 
vem dando certo. Um Governador experiente, que vem mostrando aí 
um grande trabalho, o Governador Flávio Dino, e o Brandão sempre ao 
lado dele, tenho certeza, que ou continuará igual ao Governo de Flávio 
Dino, ou fará melhor. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – O Deputado Rafael 
quer se manifestar também? Fique à vontade, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Deputado 
Yglésio, primeiro, cumprimentá-lo pelo pronunciamento, importante o 
registro, de fato, ontem, nós tivemos uma reunião muito produtiva com 
o Vice-Governador Carlos Brandão. Estavam presentes 16 Deputados, 
onde nós tratamos a pauta do Legislativo, com o Vice-Governador, 
Carlos Brandão, que, como falou o Deputado Fábio Macedo, a partir 
do mês de abril, será o Governador de todos os maranhenses. Cidadão 
sertanejo que ajudou e ajuda o Governador Flávio Dino a construir as 
políticas públicas que mudou o Estado do Maranhão, que a população 
quer a continuidade deste governo que está mudando a vida das 
pessoas. E o Governador Carlos Brandão, com certeza, exerce um 
papel fundamental em todo esse processo. Estivemos ontem e vimos, 
mais uma vez, o seu papel como político, como deputado federal, como 
secretário, como coordenador de outras campanhas vitoriosas, como a 
campanha do Dr. Jackson Lago, em 2006. E isso faz parte ainda da 
raiz e da origem deste grupo político que tem diversas lideranças. E é 
isso que eu quero falar, é a unidade deste grupo político que fortalece 
as políticas públicas que estão mudando a vida dos maranhenses. Por 
isso, defendo aqui, e reitero, que a unidade deste grupo que venceu a 
eleição em 2014, que venceu a eleição em 2018, ela é primordial para a 
continuidade dos avanços das políticas públicas no estado do Maranhão. 
O Vice-Governador Carlos Brandão sempre foi um companheiro fiel, 
aliado e condutor desse processo de libertação, de transformação das 
políticas do estado do Maranhão e, portanto, merece todo nossa apreço, 
todo nosso respeito e tem em mim, por exemplo, a mais alta estima, 
pois sempre tratou com muita seriedade o governo, foi um companheiro 
e um vice fiel ao Governador Flávio Dino. O nosso grupo político tem 
as maiores lideranças deste estado e eu tenho certeza de que todos nós, 
unidos, continuaremos a transformar o estado do Maranhão. No ano 
que vem, quando o Governador Carlos Brandão assumir o governo, eu 
tenho certeza de que essas políticas não só continuarão, como outras 
políticas sairão também para que a gente possa avançar cada vez mais. 
Nós avançamos muito na educação e na saúde, pela Escola Digna, pelos 
hospitais macrorregionais, pelo Mais Asfalto e por outros programas. A 
manutenção deste programa, deste governo e a unidade do nosso grupo 

político deve continuar. Obrigado, Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Agradeço, deputado. 

Deputado Paulo Neto.
O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (aparte) – Deputado 

Yglésio, falar do Brandão, a gente vê o Maranhão amanhã como a gente 
vê o Maranhão hoje. O Brandão à frente do governo do Estado, nós temos 
certeza de que o Maranhão só vai avançar. O Brandão já foi um homem 
que ocupou diversos cargos, é um homem ficha limpa, um homem que 
não tem um processo na justiça. O Maranhão precisa de homem de ficha 
limpa como o Brandão, porque sabemos da sua capacidade, o homem 
que conhece a política do Maranhão, a administração pública, o homem 
que já trabalhou no palácio, cuidou dos municípios do Maranhão. O 
Brandão visita quase todo dia os municípios do Maranhão, sabe da 
necessidade de cada município e do povo do Maranhão. Ontem, nós 
estivemos com o Brandão e vimos nas suas palavras o seu compromisso 
que eu tenho certeza de que ele terá quando assumir, em abril, e quando 
ganhar a eleição, em outubro, da sua reeleição com o Maranhão. Nós 
aqui, deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e o povo em geral, 
vamos saber o que é a administração do Brandão. Por isso nós estamos 
no caminho certo, junto com o Brandão. Queremos unidade em torno 
do nosso grupo político, que isso é muito importante, comandada pelo 
Governador Flávio Dino, mas o Brandão está no caminho certo e nós 
estamos com o Brandão. O meu muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado Carlinhos.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (aparte) 

– Deputado Yglésio, obrigado pelo seu aparte e eu concordo com todas 
as informações que nós tivemos aqui, hoje. Carlos Brandão é realmente 
um homem bastante experiente. e eu tenho a honra de conhecê-lo há 
mais de 30 anos. Nas minhas primeiras viagens para o sertão, já conhecia 
o seu trabalho, o trabalho da sua família ali no sertão maranhense. E nós 
temos que entender também que o Governador Flávio Dino é o grande 
condutor desse grupo político. Esse grupo político precisa entender 
que a permanência dele junto é importante para políticas públicas no 
Maranhão e não somente de um grupo político, mas é a continuidade de 
um trabalho importante que está sendo feito no estado do Maranhão. A 
gente acredita que o Brandão tem todas essas condições de continuar, 
de permanecer. No caso da desincompatibização do Governador Flávio 
Dino para se candidatar ao Senado, fatalmente, o Brandão será o 
Governador do Estado do Maranhão, e ele está preparado. Preparado 
porque tenho observado como é conduzido o Estado do Maranhão, tem 
proximidade com o Governador, tem muito conhecimento de gestão 
pública. Então nós acreditamos muito que nós teremos um governo 
exitoso, um governo sempre para frente como o Maranhão tem sido 
nos últimos anos. Então nós acreditamos muito que isso vai acontecer.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Concordo com 
V. Excelência, Deputado. Essa capacidade de dialogar, de ouvir, 
certamente, vai fazer o Maranhão avançar ainda mais somado a esse 
compromisso. Então eu finalizo por aqui as palavras nesse momento 
e fico muito feliz de contar com os apartes dos estimados colegas 
deputados e deputadas neste momento. Um bom-dia a todos e acho 
que, daqui a pouquinho, vamos ter a eleição da Procuradoria, não é, 
Deputada Daniella?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Deputado Duarte por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
do orador) – Bom dia a todos e todas, deputados e deputadas, 
membros da imprensa, internautas. Venho à tribuna em razão de 
uma justa reivindicação que, nesse momento, está sendo realizada na 
frente da Prefeitura de São Luís, da sede da Prefeitura de São Luís. 
Representantes de escolas comunitárias em nossa cidade reivindicam, 
pois, durante todo o ano de 2021, não receberam qualquer recurso. E 
vale frisar que o Fundeb já caiu na conta da Prefeitura de São Luís, mas 
as escolas comunitárias não receberam qualquer recurso, seja para os 
pagamentos dos profissionais da educação, seja recursos oriundos para 
o financiamento da merenda escolar. Nesse momento, recebo aqui em 
meu WhatsApp a mensagem de que a força policial está sendo utilizada 
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para retirar esses manifestantes da porta da Prefeitura, pois o Prefeito 
Eduardo Braide fechou as portas e não fez nenhum tipo de movimento 
de diálogo. Diálogo esse que há meses esses representantes de escolas 
comunitárias estão buscando junto à Semed, junto à Prefeitura de 
São Luís, mas não há qualquer tipo de postura proativa, sensível, 
por parte da Prefeitura de atender esses profissionais da educação. 
São dezenas de escolas que até esse momento não têm qualquer tipo 
de atenção do poder público, da Prefeitura de São Luís. E é por isso, 
Senhor Presidente, que venho à tribuna expor esse problema para que 
a Prefeitura de São Luís tenha a sensibilidade de atender as escolas 
comunitárias para que essas escolas possam continuar a desenvolver 
essa política pública fundamental de acesso à educação básica, de 
acesso à educação primária, de acesso àqueles que procuram por 
esse serviço para que possam ter a oportunidade de ter acesso àquilo 
que é seu por direito. Essa é a nossa reivindicação. Vamos continuar 
acompanhando de perto esse caso e não só denunciando, reivindicando, 
mas também garantindo recursos. Só esse ano, garantimos duzentos mil 
reais em recursos para Curso de Formação Continuada a todos aqueles 
profissionais que atuam nas escolas comunitárias por todo o estado. 
Seja o professor, seja o porteiro, seja a responsável pela merenda. Nós 
estamos financiando mais de mil vagas para formação continuada a 
esses profissionais que atuam e desenvolvem essa importante atividade 
nas escolas comunitárias não só na Cidade de São Luís, mas por todo 
o Estado do Maranhão. Esse é o nosso registro. Estamos juntos. Vamos 
ao Ministério Público, se for necessário, para que a Prefeitura cumpra o 
seu papel e respeite a educação da nossa cidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Bloco Parlamentar Independente, MDB, PRTB, 
PMN. Líder, Deputado Arnaldo Melo, indica alguém? Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático PL/Republicano, Líder Vinícius Louro. 
Deputada Detinha, Deputado Duarte, não indica, declina. Deputado 
César Pires, Partido Verde, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) - Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, meu amigo 
Zito Rolim. Presidente, subi a essa tribuna, e aqui eu ponderei sobre a 
questão da estrada que liga Paulino Neves a Tutóia. Mostrei a falência 
da estrada, os desmandos das organizações empresariais que trabalham 
naquela estrada, ou trabalharam naquela estrada. Mostrei a precariedade 
das estradas nas redes sociais, mostrei que, apesar de estar dentro de um 
convênio, fazer os meios-fios, não foram feitos, mostrei também que era 
para fazer o acostamento e não foi feito e agora, visitando o município e 
Magalhães de Almeida, pude observar a estrada que liga São Bernardo a 
Magalhães de Almeida e confesso que, apesar do prefeito ter perguntado 
ao empreiteiro o que ia fazer nesses 24 a 25 quilômetros. Ele disse 
que faria oito quilômetros de recapeamento e 14 quilômetros de tapa-
buraco. Tiraram as máquinas com dois quilômetros de recapeamento e 
os buracos continuam lá, uns já restaurados que voltaram a ser buracos. 
Procurei o Portal da Transparência, só deu uma organização empresarial 
chamada Moriá. No Portal da Transparência diz assim: melhoramento e 
conservação das rodovias de Santa Quitéria. A gente procura no portal 
onde é que estão essas rodovias. Não encontrei, está aqui no Portal da 
Transparência. Valor do processo: R$ 487.536,65. Lá na frente, Senhor 
Presidente, encontrei também já agora, no dia 04 de agosto de 2021, 
792 rodovias da Regional de Santa Quitéria, mas não diz onde estão 
essas rodovias e o que é feito naquela rodovia, como tapa-buraco ou 
alguma coisa. Está aqui o Portal da Transparência. Que condene o 
portal, mas não me condene! Está aqui a principal que diz que, no dia 
20 de dezembro de 2019, Processo de Medição 018/13, conservação 
do trecho São Bernardo a Pirangi, valor R$ 821.310,86. Aqui diz 
também conservação de São Bernardo para Magalhães de Almeida, R$ 
838.599,00, de 2009, mas estão lá os buracos que V.Ex.ª faz campanha 
na parte lá e sabe do que eu estou dizendo. Mais na frente, Moriá de 
novo, uma gingante, uma empresa gingante, que trabalha 15 e some. 
Esse aqui é mais caro, conservação do trecho Buriti de Inácia Vaz a 
Duque Bacelar, R$2.693.810,90. O que é mais importante, de Pirangi a 
São Bernardo, e depois tem os valores dessas outras, mas não dizem para 

nós o que era para ser feito, tapar buraco, porque as placas não existem, 
a empresa trabalha 15 dias e depois some. É um antro de roubalheira 
aquela Sinfra, e o que é pior? As medições, segundo informações que 
me chegam e que deveriam ser apuradas pelo Ministério Público, pelo 
Gaeco. Tão zeloso esse Gaeco quando é com prefeitura nanica, quando 
é com prefeitos pequenos, e aí se arvora ao direito de massacrar essas 
prefeituras pequenas. Senhores, é muito dinheiro, 10 milhões e tanto 
essa Moriá, eu passo lá constantemente, mas não vejo esses serviços 
sendo feitos, os detalhamentos, as placas dizendo que serão feitos não 
existem, e há suspeição de que as medições são fantasias, de que se faz 
10, bota 15 se cobra 15. E o Portal da Transparência está aqui. Está aqui 
o Portal da Transparência ou da “intransparência”. E agora, Jesus Cristo 
disse, ensinou para nós algo muito simples: “Conhecereis a verdade, e 
a verdade vos libertará”. Aqui no governo do Flávio Dino é diferente: 
apropria-se da mentira, e a mentira o escravizará. Nós ficamos escravos 
da ausência de informações. E, quando tem, são deformadas, são mal 
construídas com o fito único de tentar ludibriar as pessoas. Se tivesse 
um Ministério Público um pouquinho mais zeloso, com certeza, estaria 
embargando essas licitações, estaria, na verdade, o Gaeco investigando 
o que está acontecendo ali. E, outro dia, eu vi no Blog do Domingos 
Costa, eu vou citar aqui, a compra por parte de um Secretário de uma 
fazenda de 75 milhões de reais. Nenhuma resposta em relação a isso. 
O Secretário entra pobre e sai com fazenda de 75 milhões de reais. 
Nenhum protesto, nenhum contraditório. Senhores, é preciso que o 
Ministério Público investigue a Sinfra, que o Gaeco investigue a Sinfra, 
que o Tribunal de Contas investigue a Sinfra, o que está acontecendo. 
Porque apenas eu aqui reverberando, dizendo isso, com certeza, não vai 
ter efeito, não vai ter eco, se os órgãos que devem fazer a fiscalização, 
não fizerem a sua parte. E agora que o povo do governo diga aqui que 
eu falsifiquei esse Portal da Transparência. Está aqui. E digam para mim 
que não é a empresa Moriá porque eu tenho todos os processos dessa 
empresa aqui comigo. Sobrepostos, diz que é na regional todinha, mas 
não diz os trechos e, quando diz os trechos, não diz o que é para ser 
feito. O empresário disse que vai fazer 8 Km, faz dois e vai embora. 
Diz que vai fazer 8 Km, tapa buraco e não faz nenhum, e os que faz, faz 
mal feitos. Tribunal de Contas do Estado, Gaeco, Ministério Público, 
cumpram o seu mister, cumpram as suas obrigações institucionais, por 
aí nós vamos poder fazer, na verdade, tirar o manto da impunidade da 
Sinfra. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, pela 
ordem. Gostaria de usar o tempo da liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – O Deputado Wellington, já tinha pedido a palavra 
primeiro. Deputado Wellington, por 05 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente Deputado Zito Rolim, demais 
pares. Deputado Zito Rolim, quero avisar a V. Ex.ª para habilitar 
meu áudio. Já está OK. Muito obrigado. Eu aproveito o início do 
meu pronunciamento para parabenizar o Deputado César Pires pelo 
pronunciamento e as nossas denúncias constantes na Assembleia 
Legislativa com relação aos desmandos do Governador Flávio Dino 
e a Sinfra. É um verdadeiro absurdo! Nenhum um documento passa 
na Assembleia solicitando informações e são várias as denúncias 
que nós fizemos. Desde a obra na Beira-Rio, em Imperatriz, desde 
o recapeamento do asfalto em Carolina e em vários outros lugares. 
Então, parabéns ao Deputado César Pires, precisamos intensificar 
essas denúncias, fiscalizações, e fazer mais uma vez oficialmente ao 
Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 
para que possa realizar as fiscalizações, as investigações necessárias, 
e, com certeza, vai descobrir muita coisa. Deputado César Pires, conte 
mais uma vez com meu apoio, mais uma vez estamos na luta para 
desmascarar esse governo da mentira e que tem desviado dinheiro 
público. E a Sinfra é um desses exemplos, inclusive já está sendo 
investigado pelo GAE, direcionamento de licitações, direcionamento 
de fornecedores e aí precisamos nos debruçar sobre esse tema e levar 
ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que possa dar 
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continuidade às investigações. Senhor Presidente, três assuntos na 
manhã de hoje, todos os três envolvendo os desmandos do Governador 
Flávio Dino e a incompetência do Governador Flávio Dino. Primeiro, 
com relação aos combustíveis, todos nós sabemos que não teve nenhum 
aumento de impostos no Estado do Maranhão. Já tivemos três aumentos 
de impostos, em oportunidades anteriores, inclusive o Deputado 
Wellington votou contra toda as vezes nesses aumentos de impostos. 
Mas o que acontece é que o Governador Flávio Dino, a partir de hoje, 
deixa o combustível mais caro no Estado do Maranhão. A gasolina que 
custava R$ 5,71 o preço médio ponderado passou para R$ 5,92 e aí você 
pode me perguntar: mas, Deputado Wellington, não tem ingerência de 
governador, durante a CPI dos Combustíveis, o governador congelou o 
preço médio ponderado, por quase 90 dias, e agora nós temos aumentos, 
a cada 15 dias, esse reajuste na pauta e a culpa não é da refinaria, não 
é dos donos de postos de combustíveis e a culpa é exclusivamente do 
Governador Flávio Dino. Durante a CPI, solicitamos a convocação do 
secretário para que pudesse prestar os esclarecimentos, não veio, no dia 
26 de maio, apresentamos o requerimento para que ele possa prestar os 
esclarecimentos e até hoje nada, nós vamos ter que judicializar, buscar 
no Judiciário, a reparação desse dano, desse erro, e até das informações. 
A falta de transparência do Governador Flávio Dino que massacra o 
trabalhador, que massacra a população e mais uma vez o trabalhador 
maranhense sente no bolso o aumento do combustível. Preço médio 
ponderado passa de 5,71 para 5,92, a partir de hoje, e mais uma vez 
a culpa é do Governador Flávio Dino. Deputado Wellington continua 
na luta para baixar os impostos, para baixar o ICMS da gasolina e 
consequentemente baixar o preço da gasolina e dos combustíveis do 
Estado do Maranhão. Segunda pauta, Senhor Presidente, é com relação 
aos respiradores fantasmas, respiradores superfaturados, até hoje, não 
tem nenhuma explicação, nenhuma explicação, o Governador Flávio 
Dino pagou antecipadamente por 30 respiradores, 4 milhões e 900 mil 
reais. Esses respiradores foram superfaturados, mais de 200 reais cada 
respirador, esses respiradores eram para ter sido entregues no dia 23 
de abril, mas até hoje não chegaram. Quantas vidas teriam sido salvas 
se o Governador Flávio Dino tivesse recebido esses respiradores pelos 
quais ele pagou antecipadamente de forma superfaturada, e o pior 
de tudo, respiradores fantasmas. Depois teve uma segunda compra 
também mal sucedida, pagando 50% do valor de 40 respiradores 
num total de R$ 4,300 milhões. Após a nossa denúncia, o dinheiro 
foi devolvido a menos, faltando R$ 700 mil. Quem é o responsável? 
Quem vai pagar por isso? Quem vai se responsabilizar por isso? 
Um verdadeiro escárnio com a cara da população nesse período de 
pandemia, quando muitas pessoas padecem até pela falta de um simples 
medicamento. Hoje recebemos denúncia e já apresentamos a Indicação 
nº 5443/21 pedindo ao governador do Estado que possa restabelecer o 
fornecimento de medicamentos, a exemplo do Mesacol, da Mesalazina. 
Uma caixa desse medicamento na farmácia custa R$ 193,00, o cidadão 
que precisa fazer uso desse medicamento precisa de 90 comprimidos 
por mês, o que dá um total de R$ 597,00. Por quê? Há dois meses, 
não tem o fornecimento dessa medicação. Então, hoje apresentamos 
o requerimento ao governo do Estado, uma indicação ao governo do 
Estado, para que possa restabelecer o fornecimento do Mesacol e da 
Mesalazina, que é para doenças crônicas como a retocolite ulcerativa 
ou Crohn. Nós já fizemos várias vezes essa denúncia, é constante essa 
denúncia, e aí o governador precisa de quê? Precisa de uma vaquinha? 
Precisa que a gente faça doação? Então, vamos fazer uma campanha nas 
redes sociais para fazer vaquinha, para fazer doação, para o Governador 
Flávio Dino poder comprar remédios que estão faltando, razão pela 
qual a população tem reclamado. Então, mais uma vez, nós estamos 
denunciando ao Ministério Público e cobrando ao Governador Flávio 
Dino o restabelecimento do fornecimento da medicação Mesacol, a 
Mesalazina, para as doenças crônicas como a retocolite ulcerativa. O 
cidadão está dois meses sem receber a medicação e, vejam o absurdo, 
o Governador Flávio Dino não dá resposta nenhuma. O cidadão tem 
que comprar na rede privada, tem que comprar na farmácia esse 
medicamente que custa R$ 193,00 uma caixa com 30 comprimidos, 

sendo que ele precisa tomar 90 comprimidos por mês, três comprimidos 
por dia, ou seja, ele consome três caixas, o que totaliza por mês R$ 
580,00, quase R$ 600,00 que o cidadão tem que tirar do bolso. E aquele 
cidadão que não tem de onde tirar? Aquele cidadão que é assalariado, 
aquele cidadão que recebe algum tipo de benefício? É um verdadeiro 
escárnio, é uma esculhambação, é uma palhaçada com a cara da 
população, e é por isso que nós estamos aqui, vamos fazer a denúncia 
ao Ministério Público, estamos solicitando, por meio da Indicação 
número 5.443, para que o Governador Flávio Dino possa restabelecer o 
fornecimento da medicação Mesacol, que é a Mesalazina.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Deputado Rafael pela liderança do Governo, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente em exercício, meu companheiro, amigo, 
Deputado Zito Rolim, senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, 
telespectadores da TV Assembleia, ouvi atentamente o pronunciamento 
do Deputado César Pires e não poderia deixar de me manifestar diante 
dos inúmeros investimentos que o Governo Flávio Dino tem feito nas 
estradas e rodovias estaduais no Maranhão. Onde assumimos uma malha 
rodoviária antiga, defasada, deteriorada. E, hoje, a malha rodoviária 
estadual do Maranhão é digna de suportar não só o transporte e a carga 
entre os municípios, mas também aquelas que seriam de competência 
do Governo Federal. Muitas vezes, vários trechos rodoviários estaduais, 
por não conseguirmos andar, hoje, nas rodovias federais no Maranhão, 
essas rodovias deram suporte, Deputado Marcos Caldas, como é o caso 
do trecho Coroatá/Vargem Grande. Quanto tempo nós não passamos 
ali para ir de Itapecuru até São Mateus. Nós tínhamos de fazer aquele 
desvio Vargem Grande/Coroatá/Peritoró para que pudéssemos ter 
dignidade em trafegar. E quantas e quantas vezes eu não cruzei ali com 
bitrem, com carretas carregadas de soja? Porque não tinham condições 
de rodar na rodovia federal. E eram as rodovias estaduais que suportava 
o tráfego. O Governo do Estado concluiu agora uma rodovia histórica, 
uma reivindicação histórica, a rodovia do Triângulo que liga ali a D. 
Pedro, que liga outros municípios e que as carretas já estão passando 
por lá e na rodovia estadual a capacidade de suporte é diferente. O 
Deputado se refere às notas de empenho de manutenção. Manutenção 
de rodovia é um contrato de prestação continuada, geralmente renovado 
todos os anos, de cinco anos, pois uma rodovia tem uma extensão que 
todos os anos é necessário fazer uma manutenção. Se há necessidade 
de fazer no quilômetro vinte, por exemplo, nada impede que, no ano 
que vem, seja feito no quilômetro sessenta. Os órgãos estaduais de 
controle e fiscalização funcionam a contento. Funcionam, fiscalizam 
todas essas notas, ordem de bancárias, nota de empenho que o deputado 
se referiu. Elas são fiscalizadas. Elas são refiscalizadas pelo Tribunal 
de Contas. Elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. O Secretário 
Clayton Noleto é um secretário trabalhador, um secretário decente. Eu 
já percebi a sistemática de ataque do Deputado César. Não sei se é algo 
pontual, ou algo orquestrado, mas tenho certeza que está fazendo um 
grande trabalho. É um secretário trabalhador que, muitas vezes, até 
meia-noite, uma hora da manhã fica na Secretaria. E tenho certeza que 
as palavras proferidas pelo Deputado César Pires são injustas e muitas 
vezes desproporcionais. E acho que V. Ex.ª precisa trazer elementos 
mais concretos daquilo que fala, daquilo que acusa.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Deputado 
Rafael, depois V. Ex.ª me dê um aparte aí, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado 
Marcos Caldas, estou no Expediente da Liderança, pois nosso Tempo 
dos Partidos já tinha passado, não cabe apartes. Seria o maior prazer 
lhe conceder aparte. Então, senhoras e senhores, colegas Deputados. 
Digo e reitero que as rodovias estaduais, praticamente todos os meses 
inauguramos novos trechos, como a 006 que está lá feita, concluída, 
aquele trecho que nós inclusive aprovamos um projeto de concessão 
de delegação. Então, subo à tribuna muito tranquilo, pois tenho certeza 
que é uma pauta que o Governo tem investido diariamente, não só em 
manutenção e conservação, mas também em implantação em novas 
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estradas, como é o caso, por exemplo, da licitação que vai ocorrer 
agora na MA-040 e de outras licitações que estão previstas para serem 
realizadas até o final do ano. Contrato de manutenção e de conservação 
é anual, inclusive os nossos contratos, as nossas execuções, elas vão 
muito superiores às rodovias federais do Maranhão, que o Dnit está 
aqui sufocado, sem recurso, porque o Ministério da Infraestrutura não 
manda recursos para as rodovias federais. Está aqui o trecho Bacabal/
Santa Inês, intrafegável - intrafegável. E muitas vezes, Deputado César, 
o que V. Ex.ª traz à tribuna é algo muito superficial e genérico. O Portal 
da Transparência traz lá a nota de empenho e o valor, mas não tem ali 
o mapa que acompanha a planilha de medição, pois dá com certeza, 
quando a Sinfra emite uma ordem de serviço, está especificado o trecho 
e assim é possível fazer a fiscalização dos órgãos de controle, não só os 
técnicos da Sinfra para fazer a medicação, mas o Tribunal de Contas do 
Estado que tem uma equipe de engenharia para que faça isso também, 
para que se acompanhe a fiscalização. Então, são uns ataques vazios, 
como outros que já foram feitos aqui e que não prospera. Tem uns, não 
me refiro a esses, mas no pronunciamento anterior não vale a pena nem 
rebater, que a gente sabe que não tem fundamento algum e vai ficar 
continuando falando ao vazio. Então, Senhor Presidente, gostaria de ter 
muita tranquilidade para falar e fazer esse pronunciamento em defesa 
aqui do nosso Secretário, companheiro Clayton Noleto.

V – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Com a palavra, o Deputado Dr. Yglésio, por 10 minutos, 
com direito a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Deputado César Pires, por 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marcos Caldas, V. Ex.ª tem 10 minutos com apartes. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Professor Marco Aurélio, V. Ex.ª tem 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a presente Sessão

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 16 DE SETEMBRO 
DE 2021 ÀS 11h28.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-

PUTADA DETINHA
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-

PUTADO FÁBIO MACEDO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
Sessão Extraordinária convocada nos termos do Artigo 92, Inciso 3º, 
combinado com Artigo 94, do Regimento Interno, para a realização do 
cargo de Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, para o Segundo Biênio da 19ª Legislatura. Com a pala-
vra, a Senhora Primeira Secretária, para fazer a leitura do Ato da Dire-
toria-Geral da Mesa, comunicando o registro da candidata.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-
PUTADA DETINHA (lê Ato da Diretoria-Geral da Mesa) – Ato lido, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ato lido. Convido os Senhores Deputados. Convido a Deputada Mical e 
o Deputado Fábio Macedo, que já está aqui na Mesa, para acompanha-
rem a votação e posteriormente a apuração junto à Mesa, conforme dis-
põe o inciso 5º do artigo 8º do Regimento Interno. Senhores Deputados, 
Senhoras Deputadas, como só temos uma candidata, nós vamos fazer a 
votação pelo painel. Os Deputados que forem favoráveis à candidatura 

da Deputada Daniella Tema ao cargo de Procuradora da Mulher deverão 
votar SIM; os que forem contrários votam NÃO, e os que desejarem 
podem também se abster. Os Deputados que participam remotamente 
também poderão votar da mesma forma. Deputado Henrique.

O SENHOR DEPUTADO HENRIQUE LUIZ HENRIQUE 
LULA DA SILVA - Só pra alertar que como painel zerou por conta 
do encerramento da sessão, que os Deputados presentes possam acusar 
presença porque senão o voto não será registrado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor Presi-
dente, queria apenas aproveitar enquanto os colegas Deputados e Depu-
tadas fazem registro e sua presença, de registrar o meu carinho e apreço 
à Deputada Daniella Tema e a minha alegria de poder dar o meu voto 
favorável à Deputada no sentido de ela assumir a Procuradoria da Mu-
lher. Deputada Daniella, V. Ex.ª sabe de nosso carinho recíproco, nosso 
respeito, conte com meu apoio, conte com meu voto e conte, claro, com 
o apoio também durante a sua gestão à frente da Procuradoria da Mu-
lher. Parabéns! Ganha a Assembleia Legislativa, ganham as Deputadas 
desse Estado, ganha a mulher maranhense. Parabéns, Deputada!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor Presi-
dente, eu gostaria que V.Ex.ª, se possível, eu não sei se está no Regi-
mento da Casa, mas que pudesse deixar nossa Deputada Daniella Tema 
se pronunciar aí por dois minutos para ver se ela conquista o voto dos 
eleitores. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius, ela terá a oportunidade de se pronunciar logo após a 
votação. O painel foi zerado? Senhores Deputados, o painel foi zerado, 
então, para que V.Ex.ªs possam votar, é preciso confirmar novamente a 
presença, lembrando que votando “Sim” aprova a Deputada Daniella, 
votando “Não” os que não quiserem votar nela. E tem também a opção 
da abstenção. Como vota o Deputado Wellington do Curso?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (decla-
ração de voto) – Senhor Presidente, eu quero declarar o meu voto. Só 
fazer um registro com dever de justiça à amiga, minha irmã, Deputada 
Daniella Tema. Então, com carinho muito grande, um respeito muito 
grande pela Deputada Daniella, inclusive, sempre em todas as opor-
tunidades que eu tive, declarei e deixei isso bem claro. Hoje completa 
exatamente um ano, dia 16 de setembro, de um evento da Deputada 
Daniella Tema, na cidade de Tuntum, eu inclusive sofri um acidente 
automobilístico nesse dia, hoje completa um ano de um renascimento, 
pois escapei com vida daquele acidente, graças a Deus, e fui prestar 
solidariedade, prestar apoio a esse evento político da cidade de Tuntum. 
Isso mostra não só por palavras, mas o meu carinho, o meu respeito pela 
querida amiga e irmã, Deputada Daniella Tema. Que Deus te abençoe, 
que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente e que V.Ex.ª 
faça um grande trabalho à frente dessa nova atividade, à frente da Pro-
curadoria da Mulher. Eu só tenho a agradecer a sua amizade. Que Deus 
te abençoe. O meu voto é SIM, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso vota SIM. Como vota o deputado Glal-
bert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (declaração de 
voto) – Eu voto SIM. Eu já declaro o meu voto aqui à Deputada Da-
niella Tema, mas eu gostaria de frisar o importante papel da Deputada 
Helena, nos últimos anos, à frente da Procuradoria e parabenizá-la pelo 
mandato e também desejar boa sorte à companheira Daniella Tema, que 
eu tenho certeza de que tem muita competência, gosta do assunto e, com 
certeza, vai desempenhar um bom papel à frente da Procuradoria. Então 
voto SIM, voto com a Deputada Daniella Tema.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Glalbert Cutrim vota SIM. Como vota o deputado Fábio 
Braga?
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O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (declaração de voto) 

– Parabenizar a Deputada Daniella pela candidatura e pela eleição logo 
agora em alguns momentos. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Fábio Braga vota SIM. E tem mais algum deputado que es-
teja participando remotamente que eu não tenha chamado? Encerrada a 
votação. Senhores e senhoras parlamentares, a Deputada Daniella Tema 
foi eleita com 30 votos, registrando-se 12 ausências. Declaro empos-
sada no cargo de Procuradora da Mulher para o segundo biênio da 19ª 
legislatura a Deputada Daniella Tema. Deputada Daniella, após V.Exa. 
receber os cumprimentos, a tribuna está a sua disposição para um pro-
nunciamento sobre a sua mais nova e importante missão.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão da 
oradora) – Bom dia a todos e a todas! Inicialmente, cumprimento a Mesa 
e a todos os colegas em nome do nosso Presidente Deputado Othelino 
Neto, a quem agradeço, agradeço todo o apoio durante essa empreitada, 
desde que aqui assumimos o mandato, o Deputado Othelino sempre es-
teve presente nos orientando, nos guiando, atendendo os nossos pleitos, 
viabilizando encontros, reuniões juntamente com o Governo do Estado, 
com o secretariado do governo. E quero aqui, mais uma vez, Deputado 
Othelino, agradecê-lo, de forma toda especial, agradecer pelo apoio que 
V.Exa. tem dado, principalmente para causa feminina, para a bancada 
feminina desta Casa. Mas não posso iniciar aqui as minhas palavras sem 
antes agradecer a Deus, que até aqui tem me conduzido, tem me dado 
sabedoria, paciência, discernimento. Então, a Ele e toda a honra e toda 
glória. Agradeço também a cada colega deputado, deputada, que em 
mim acreditou quando a gente resolveu abraçar esse projeto e mais essa 
grande missão, mas quero agradecer nominalmente, de forma toda es-
pecial, a todas as minhas colegas deputadas, deputadas mulheres, como 
eu, que compõem hoje a maior Bancada que essa Casa já viu, agradeço 
à Deputada Ana que tem sido uma grande lutadora na causa feminina 
no Estado do Maranhão tanto quanto Deputada quanto Secretária, quan-
do ocupou essa importante pasta no Estado do Maranhão, agradecer à 
Deputada Andreia Rezende, que não se faz presente aqui hoje, mas tem 
sido uma grande parlamentar, agradecer à Deputada Betel, que chegou a 
essa Casa para somar junto a todas nós, Deputada Cleide que com toda 
a sua experiência tem somado muito, Deputada Detinha também agra-
deço, de uma forma toda carinhosa e toda especial, Deputada Socorro, 
que tem sido uma grande apoiadora, realmente, uma grande professora, 
uma mestre no que tange a fazer políticas sociais, aqui no Maranhão, 
que muito me orgulha estar sentada numa cadeira ao lado dessa grande 
Deputada, Deputada Thaiza Hortegal, Deputada Mical Damasceno, e 
deixei por último para agradecer de uma forma toda especial e também 
para parabenizar a Deputada Helena Duailibe que ocupou até o presen-
te momento a vaga de Procuradora da Mulher na Assembleia Legisla-
tiva e que desempenhou um brilhante trabalho ocupando esse grande 
instrumento da Assembleia, Quero dizer à Deputada Helena que vai 
ser uma grande responsabilidade ocupar o espaço deixado por ela, mas 
que tenho certeza que ela vai estar junto comigo, assim como todas as 
outras colegas Deputadas. Hoje, a Assembleia Legislativa não vai con-
tar com uma única Procuradora com a Deputada Daniella Tema, hoje 
a Assembleia pode ter certeza que vai contar com dez Procuradoras, 
porque eu quero todas as mulheres trabalhando comigo, me ajudando 
nessa importante missão dessa Casa Legislativa e não posso deixar de 
passar por aqui também e ressaltar a minha alegria e a minha felicidade 
de chegar aqui hoje, chegar a esse espaço, no qual nós temos buscado, 
há bastante tempo, temos trabalhado para chegar aqui, temos levantado 
a bandeira da mulher desde que assumimos o mandato aqui, na As-
sembleia Legislativa do Maranhão, inclusive temos diversos projetos, 
diversas leis, dentro do estado, vigorando, leis importantes como a Lei 
do Condomínio, como Aluguel Social Maria da Penha, que foi uma 
indicação nossa, entramos com o projeto e o governo deu andamento, 
como a Lei Depressão Pós-parto, como o Mais Mulheres na Política, 
como o Selo Empresa Amiga da Mulher e tantos outros e tantas outras 
leis e indicações voltados para todas as mulheres maranhenses. Esse 
é o nosso papel e eu acredito muito que, por meio da Procuradoria da 

Mulher, a gente vai conseguir desempenhar um papel ainda mais im-
portante, porque a procuradoria é um instrumento a mais para isso. E 
trabalhando ao lado de todos os colegas deputados, de todas as colegas 
deputadas, tenho certeza de que o Maranhão só tem a ganhar. Quero 
aqui me despedir de cada um de vocês dizendo que eu sei que a respon-
sabilidade é muito grande, mas o desejo de acertar é maior ainda. En-
tão, vamos juntos assumir mais essa grande missão com as bênçãos de 
Deus. Com a ajuda de cada colega aqui da Casa, faremos um excelente 
mandato e marcaremos história nesta Casa Parlamentar. Não posso me 
despedir também, Presidente, sem antes fazer referência à Deputada 
Valéria Macedo que foi quem deu início a tudo isso. Quero encerrar as 
minhas palavras, mais uma vez, agradecendo a Vossas Excelência por 
todos os feitos e por terem, juntamente a mim e a tantos outros colegas, 
abraçado essa importante bandeira, no estado do Maranhão em defesa 
de todas as mulheres maranhenses. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Daniella, antes de encerrar a sessão, quero parabenizá-la pela 
eleição, eleição unânime dentre os presentes. Tenho convicção de que 
os ausentes, se aqui estivessem, teriam votado também. O meu desejo 
foi sempre esse de que nós tivéssemos uma escolha sem ter disputas, 
sem fragmentar, porque o que nós precisamos mesmo é de união, em es-
pecial nessa quadra por que passa o Brasil e quanto mais ainda na causa 
das mulheres. É uma causa que precisa que vocês todas estejam juntas, 
evidentemente com o apoio de todos os homens, porque a causa não 
é só das mulheres, é uma causa de nós todos. E quero desejar sucesso 
na missão, sei que V.Ex.ª exercerá com muita competência, com muita 
dedicação. Foi bem lembrado fazer referência à Deputada Valéria Ma-
cedo, que foi a primeira Procuradora da Mulher. Ela começou esse pro-
cesso de estruturação da Procuradoria da Mulher aqui na Assembleia, 
fez com muita eficiência, depois, agora termina o mandato da Deputa-
da Helena Duailibe, que também fez, cumpriu com muita retidão, com 
muito compromisso a sua passagem pela Procuradoria da Mulher, com 
o equilíbrio que é característico da Deputada Helena Duailibe. Agora 
sei que V.Ex.ª, cada um com seu estilo, mas vai cumprir muito bem essa 
importante missão que hoje V.Ex.ª assume. Conte com o apoio desta 
presidência e de toda Mesa Diretora e de todos os deputados para que 
V.Ex.ª possa desempenhar, de forma mais eficiente possível, essa fun-
damental e importantíssima missão de ser a Procuradora da Mulher na 
Assembleia Legislativa. Deus a abençoe. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

                                                  
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, NA 
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES - PRESIDENTE                    
CIRO NETO                                      
DOUTOR YGLÉSIO
RAFAEL LEITOA
WENDELL LAGES                                        
                                                                                                                                             
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 703/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 363/2021, que Dispõe sobre a reestruturação de cargos e funções na 
Estrutura Básica da Polícia Militar do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 704/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 364/2021, que Dispõe sobre a reestruturação de cargos na Estrutura 
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Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. 

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 695/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
403/2021, que Institui o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e cria o 
Sistema Estadual de Proteção aos Indígenas.

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

do Relator.

PARECER Nº690/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 326/2021 (PARECER REDAÇÃO FINAL), que 
Institui Diretrizes para o Programa de Capacitação para os Profissionais 
que atuam nas Atividades de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate às Endemias. 

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

do Relator.

PARECER Nº 691/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
325/2021 (PARECER REDAÇÃO FINAL), que Cria Diretrizes para 
o Programa de Qualidade de Vida da Mulher durante o Climatério e 
Pós-Climatério nos Estabelecimentos Públicos de Saúde do Estado do 
Maranhão.

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

do Relator.

 PARECER Nº 692/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 328/2021 (PARECER REDAÇÃO FINAL), que Dispõe sobre a 
realização do Teste do Bracinho em consultas pediátricas em crianças a 
partir de 03 (três) anos de idade, atendidas na Rede Pública de Saúde no 
âmbito do Estado do Maranhão.

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

do Relator.

PARECER Nº 693/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
350/2021 (PARECER REDAÇÃO FINAL), que Institui Diretrizes 
para a Política de Incentivo à Segurança dos Mototaxistas e Motoboys, 
e renovação da frota de motocicletas utilizadas como ferramentas de 
trabalho no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

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

do Relator.
            
  PARECER Nº 701/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

462/2021 (PARECER REDAÇÃO FINAL), que estabelece desconto 
de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor da tarifa mínima mensal do ser-
viço de energia elétrica, por dia de falta de fornecimento do serviço, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

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

do Relator.

PARECER Nº 694/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 355/2021 (PARECER REDAÇÃO FINAL), que 

Institui Diretrizes para o Programa Emergencial de Promoção à Saúde 
Integral em Regiões Rurais no âmbito do Estado do Maranhão, para a 
prevenção e o enfrentamento do Coronavírus.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 702/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 275/2019 (PARECER REDAÇÃO FINAL), que “Dispõe sobre a 
utilização de papel reciclado e de lâmpadas que adotem tecnologia de 
maior eficácia energética e luminosa nos projetos de obras e nos servi-
ços de engenharia executados por órgãos ou entidades da administração 
pública direta e indireta nos Poderes do Estado do Maranhão”

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

do Relator.

PARECER Nº 676/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 334/2021, que Dispõe sobre a disponibilização gra-
tuita de Teste de anticorpos neutralizantes para pessoas maiores de 60 
anos que foram imunizadas no âmbito do Estado do Maranhão.

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

do Relator.

PARECER Nº672/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 292/2021, que Altera a Lei Estadual nº 11.444, de 
14 de abril de 2021, que obriga distribuidoras e revendedoras de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial, padrão P13, bem 
como postos de combustíveis que ofertam seus produtos no Estado do 
Maranhão a fornecerem informações de preços ao PROCON/MA, e dá 
outras providências. 

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE do 

projeto por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

 PARECER Nº 662/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
3712021, que Estabelece Diretrizes para a implementação do Programa 
NOME LIMPO no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº663/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 360/2021, que Dispõe sobre a capacitação escolar de 
crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações de 
violência intrafamiliar e abuso sexual e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado CIRO NETO 
DECISÃO: (na forma substitutivo) APROVADO por 

unanimidade, nos termos do voto do Relator.

  PARECER Nº 665/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
356/2021, que Dispõe sobre o acesso de profissionais da área de saúde 
que fazem tratamento de alunos com deficiência, mobilidade reduzida, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdo-
tação, nas dependências das escolas públicas e privadas do Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE do 
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projeto por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

 PARECER Nº 659/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
343/2021, que Dispõe sobre as Diretrizes para a instalação de placas de 
advertência, nas Rodovias Estaduais, orientando quanto à atenção com 
os ciclistas.

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

do Relator.

PARECER Nº 647/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
333/2021, que Dispõe sobre a Política Estadual de Prevenção ao Aban-
dono e Evasão Escolar.

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

do Relator.

PARECER Nº 645/2021 – ao PROJETO DE LEI   Nº 367/2021, 
que Introduz o estudo de noções gerais da Lei Maria da Penha no Ensi-
no Médio das Escolas Particulares e Públicas no âmbito do Estado do 
Maranhão.

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

do Relator.

PARECER Nº 648/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
353/2020, que Dispõe sobre o atendimento especializado (reabilitação), 
na Rede Pública de Saúde do Estado do Maranhão, de pacientes curados 
da Covid-19 que ficaram com sequelas.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE do 

projeto por unanimidade, nos termos do voto do Relator.
       
PARECER Nº 611/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

186/2021, que Dispõe sobre o atendimento preferencial em estabeleci-
mentos comerciais, bancários, de serviços e similares, às pessoas inscri-
tas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

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

do Relator.

PARECER Nº 677/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
362/2021, que Dispõe sobre a Bonificação de 20% na nota do Processo 
Seletivo de acesso à Educação – PAES, para Ingresso na Universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA, para Alunos egressos da Rede Pública 
e Privada de ensino do Estado do Maranhão. 

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 683/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
222/2021, que Dispõe sobre o Abandono Afetivo de Idosos no Estado 
do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 685/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
221/2021, que Regulamenta a Liberdade de Acesso aos Ambientes, Es-

paços e Repartições Públicas, vedadas discriminações ou preconceito 
de Raça, Cor, Etnia, Religião ou Procedência Nacional, ou outras de 
qualquer natureza do Estado do Maranhão

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

do Relator.

PARECER Nº 678/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
338/2021, que Determina que Hospitais e Maternidades, localizados 
no Estado do Maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de 
recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros 
em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita.

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

do Relator.
PARECER Nº 686/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

Nº 340/2021, que Institui as Diretrizes para o Programa de Exame 
de Mamografia Móvel no âmbito do Estado do Maranhão - Programa 
MAMÓVEL 

AUTORIA: Deputado CIRO NETO 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 687/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
263/2021, que Cria a obrigatoriedade da Solicitação de Exames La-
boratoriais para acompanhamento Dietoterápico pelo Nutricionista no 
Estado. 

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL 
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 682/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 261/2021, que Dispõe sobre medidas protetivas e de contenção da 
Transmissão do Novo Coronavírus em Veículos Comerciais no Estado 
do Maranhão.

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

do Relator.

PARECER Nº 674/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
233/2021, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Filantrópico 
e Educacional Dayse Daniele, no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES 
DECISÃO: APROVADO pela maioria, nos termos do voto 

do Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

PARECER Nº 696/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
399/2021, que Declara de Utilidade Pública a Comunidade Terapêuti-
ca Caverna de Adulão, no Município de Lago da Pedra, no Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES 
DECISÃO: APROVADO pela maioria, nos termos do voto 

do Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

PARECER Nº 697/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
398/2021, que Declara de Utilidade Pública a Casa de Recuperação 
Bom Samaritano: Os Emanueis de Cristo, no Município de Trizidela do 
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Vale, Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR  
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES 
DECISÃO: APROVADO pela maioria, nos termos do voto 

do Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

PARECER Nº 698/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
397/2021, que Declara de Utilidade Pública a Associação Pestalozzi, no 
Município de Igarapé Grande, Estado do Maranhão. 

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES 
DECISÃO: APROVADO pela maioria, nos termos do voto do 

Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

PARECER Nº 699/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
396/2021, que Declara de Utilidade Pública a Associação Evangélica 
Beneficente Ebenezer de Coelho Neto/MA.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES 
DECISÃO: APROVADO pela maioria, nos termos do voto do 

Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

PARECER Nº 675/2021 – Emitido ao PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATICA  Nº 044/2021 – Senhor Deputado Luiz 
Henrique Lula da Silva, que Concede o Título de Cidadão Maranhense 
à Personalidade Piauiense, Francisco Elias Araújo, natural de Pio IX, 
Estado do Piauí.

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

do Relator.

PARECER Nº 700/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 059/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração ao Empresário, brasileiro, cofundador e proprietário da Havan, 
o Senhor Luciano Hang, parabenizando-o pela instalação da sua rede 
varejista no Estado do Maranhão.

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

Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

PARECER Nº 688/2021 –Emitido ao VETO PARCIAL apos-
to ao PROJETO DE LEI Nº 178/2021, que Institui as Diretrizes para 
a Política Estadual de Valorização da Vida, a ser implementada na rede 
estadual de ensino.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 671/2021 – Emitido ao VETO PARCIAL apos-
to ao PROJETO DE LEI Nº 164/2021, que Dispõe sobre as Diretrizes 
para a criação do Programa de Incentivo à Economia Criativa, no Esta-
do do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES 
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 670/2021 Emitido ao VETO PARCIAL apos-
to ao PROJETO DE LEI Nº 171/2021, que Institui Diretrizes para a 
Política Estadual de Atenção a Gestantes e Puérperas em situação de 
vulnerabilidade e risco social e pessoal, bem como a seus filhos. 

AUTORIA: Deputado CIRO NETO 
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES

DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 
Total, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 616/2021 – Emitido ao VETO PARCIAL 
aposto ao PROJETO DE LEI Nº 076/2021, que “Institui a Política 
Estadual de Atenção à Saúde Mental das pessoas acometidas pela 
COVID-19, no âmbito do Estado do Maranhão”.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 16 de setembro de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

R E S E N H A 

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-
VEL, REALIZADA AOS QUINZE DIAS, DO MÊS DE SETEM-
BRO DO ANO DE 2021, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA 
DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEM-
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PRESENTE OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO RAFEAL LEITOA   - PRESIDENTE
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO                                  
DEPUTADO ZITO ROLIM               
DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (Suplente)                              

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 005/2021- Emitido ao Projeto de Lei nº 

300/2015, QUE  “Institui a Política de Redução das Emissões de 
Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degra-
dação Florestal, da Conservação dos Estoques de Carbono Flores-
tal, do Manejo Sustentável de Florestas e do Aumento de Estoques 
de Carbono Florestal (REDD+), da Gestão dos Ativos Ambientais e 
do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do Estado do Mara-
nhão, denominada Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA, e altera 
a Lei Estadual nº 11.000, de 02 de abril de 2019, para ampliar o 
escopo de atuação da Maranhão Parcerias - MAPA”

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do relator.                                

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 16 de setembro de 2021.

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 012/2021-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e LAMPP IT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: CLAU-
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SULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por 
objeto a correção de erro material visando a retificação de informações 
postas no contrato n° 012/2021, especialmente no Preâmbulo deste con-
trato e nas Cláusulas Sexta (itens 6.1 e 6.3), Cláusula Sétima (item 7.2), 
Cláusula Oitava (item 8.1), Cláusula Décima Primeira (itens 11.3 e 
11.4) e Cláusula Décima Segunda (item 12.2), além da exclusão dos 
itens 11.11 e 11.12 da Cláusula Décima Primeira. CLÁUSULA SE-
GUNDA — DA RETIFICAÇÃO - Onde se lê: A ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede no palácio 
Manoel Bequimão — Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Calhau, 
São Luís — MA, Cep 65.074-2020, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas sob o n°. 05.294.848/0001-94, neste ato representada 
pelo seu Presidente, Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO, ins-
crito no CPF sob o n°. 585.725.383-72, doravante denominada CON-
TRATANTE, e a empresa LAMPP IT SOLUTIONS TECNOLOGIA 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.832.621/0001-25, sediada à 
Rua Tibúrcio Cavalcanti, n° 1563- Aldeota, CEP: 60.125-045, Fortale-
za/CE, doravante designada GONTRATADA, neste ato representada 
pela Sra. RUTH FILQUEIRAS SOUSA, portadora da Carteira de Iden-
tidade sob o n° 8901002024623 e CPF 315.530.953- 91, tendo em vista 
o que consta no Processo n° 3213/2020/ALEMA e em observância às 
disposições da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei n’ 8.078, de 1990 — Código de 
Defesa do Consumidor, além da Resolução Administrativa n° 955/2018, 
resolves celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 
Eletrônico n° 20190008-ETICE/DITEC, mediante as cláusulas e condi-
ções a seguir enunciadas. Leia-se: A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede no palácio Manoel Bequi-
mão — Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Calhau, São Luís - 
MA, Cep 65.074-2020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurí-
dicas sob o n°. 05.294.848/0001-94, neste ato representada pelo seu 
Presidente, Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO, inscrito no 
CPF sob o n°. 585.725.383-72, doravante denominada CONTRATAN-
TE, e a empresa LAMPP IT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA., ins-
crita no CNPJ/MF sob o n° 26.832.621/0001-25, sediada à Rua Tibúr-
cio Cavalcanti, n° 1563- Aldeota, CEP: 60.125-045, Fortaleza/CE, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. 
RUTH FILQUEIRAS SOUSA, portadora da Carteira de Identidade sob 
o n° 8901002024623 e CPF 315.530.953- 91, tendo em vista o que 
consta no Processo n° 3213/2020/ALEMA e em observância às dispo-
sições da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 
17 de julho de 2002 e da Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do 
Consumidor, além da Resolução Administrativa n° 955/2018, resolvem 
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da adesão à Ata de 
Registro de Preços n° 2020/0623 - Pregão Eletrônico n° 20190008-ETI-
CE/DITEC da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, me-
diante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. Onde se lê: 
6.CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO – 6.1. O pagamento ad-
vindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos re-
cursos do (s) próprios órgão (s) /entidades participante (s) e será efetua-
do mensalmente até 30 (trinta) dias a contar da data da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, 
mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, exclusiva-
mente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei n° 15.241, de 06 de de-
zembro de 2012. Leia-se: 6. CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMEN-
TO - 6.1. O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços 
será proveniente dos recursos do (s) próprios órgão (s) /entidades parti-
cipante (s) e será efetuado mensalmente até 30 (trinta) dias a contar da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 
gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente n° 
000086407-5 em nome da contratada, agência 00001-9, Banco Paulista 
S/A- n° 611. Onde se lê: 6. CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMEN-
TO - 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do 
objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do 
Anexo I - Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n° 
20190008-E ICE/DITEC. Leia-se: 6.3. É vedada a realização de paga-

mento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo 
com as especificações do Anexo I — Termo de Referência, parte inte-
grante do Processo Administrativo n° 3213/2020 — ALEMA. Onde se 
lê: CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - 
7.2. Em 25.03.2021 foi emita a Nota de Empenho n.º 2021NE000556, 
no valor de R$ 3.463.995,60 (três milhões, quatrocentos e sessenta e 
três mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), à con-
ta da Dotação Orçamentária especificada no caput desta cláusula, para 
fazer face às despesas inerentes ao Contrato durante este exercício de 
2021. Leia-se: CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS - 7.2. Em 25.03.2021 foi emita a Nota de Empenho n.º 
2021NE000556, no valor de R$ 2.591.482,40 (dois milhões, quinhentos 
e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais quarenta centa-
vos), à conta da Dotação Orçamentária especificada no caput desta cláu-
sula, para fazer face ãs despesas inerentes a este Contrato durante o 
corrente exercício de 2021. Onde se lê: CLÁUSULA OITAVA - DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO - 8.1. Os prazos de vigên-
cia e de execução contratual serão de 12 (doze) meses, contado a partir 
do recebimento da ordem de serviço. Leia-se: CLÁUSULA OITAVA - 
DO PRAZO DE VIGÉNCIA E DE EXECUÇÃO - 8.1. O contrato terá 
validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por 
iguais e  sucessivos períodos até o limite de sessenta meses. Onde se lê: 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA – 11.3. Reparar, corrigir. remover, reconstruir ou subs-
tituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega 
ou de materiais empregados, e responderá por danos causados direta-
mente a terceiros ou à ETICE/CE, independentemente da comprovação 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não podendo ser arguido 
para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a 
ETICE/CE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contra-
tual. 11.4. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que inci-
dam ou venham a incidir sobre a execução do contrato, inclusive as 
obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos 
trabalhistas, fiscais, comerciais e outras providências, respondendo 
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específi-
cas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal 
empregado na execução contratual, não transferindo a responsabilidade 
à ETICE/CE para nenhum fim de direito. Leia-se: 11. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – 
11.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas ex-
pensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega ou de materiais 
empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros 
ou à ALEMA, independentemente da comprovação de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato, não podendo ser arguido para efeito de 
exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da ALEMA proce-
der à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 11.4. Respon-
der por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução do contrato, inclusive as obrigações relativas a 
salários, previdência social, impostos, encargos trabalhistas, fiscais, co-
merciais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 
cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho 
e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução 
contratual, não transferindo a responsabilidade à ALEMA para nenhum 
fim de direito. Onde se lê: 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - 12.2. Proporcionar à con-
tratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obri-
gações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei 
Federal nº 13.303/2016. Leia-se: 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN-
DA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - 12.2. Proporcionar 
à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei 
Federal n° 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA- DA EXCLUSÃO - Em 
razão dos itens 11.11 e 11.12, da Cláusula Décima Primeira tratarem de 
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legislação a ser aplicada no Estado do Ceará, serão retirados do contra-
to, cujo teor é o que segue: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – 11.11. Disponibilizar nos ter-
mos da Lei n° 15.854, de 24/09/2015, vagas de empregos a presos em 
regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do 
sistema prisional e aos jovens do sistema socioeducativo entre 16 e 18 
anos, que estejam cumprindo medida de semiliberdade. Caso a execu-
ção contratual não necessite, ou necessite de 5 (cinco) ou menos traba-
lhadores, a reserva de vagas será facultativa. 11.12. Encaminhar men-
salmente, respectivamente, à CISPE/SAP e à SPS, a folha de frequência 
dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socioeducativo, contem-
plados com a reserva de vagas. Caso a contratada não esteja obrigada a 
disponibilizar vagas nos termos da Lei nº 15.854, de 24/09/2015 ficará 
dispensada do envio da folha de frequência. DATA DA ASSINATURA 
DO ADITIVO: 14/09/2021.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino 
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e Ruth Filgueiras Sousa representante da LAMPP IT SOLU-
TIONS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 26.832.621/0001-25. São Luís–
Ma, 15 de setembro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-
-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 039/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA PLANETA CONSTRUÇÕES CIVIS COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS DE INFORMÁTICA E CONDICIONADORES DE AR EIRELI 
firmam entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, formali-
zado nos autos do Processo Administrativo nº 4838/2019 – ALEMA. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e operação 
de todos os equipamentos componentes do sistema de refrigeração do 
edifício do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, 
Sítio Rangedor, Bairro Cohafuma – São Luís/MA e dos equipamen-
tos de refrigeração instalados na torre de transmissão da TV e Rádio 
Assembleia localizada à Rua Armando Vieira da Silva, nº 126, Bairro 
de Fátima – São Luís/MA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Uni-
dade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Natureza de despesa: 
33.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais; Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. DO VALOR: R$ 
295.634,24 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro 
reais e vinte e quatro centavos). NOTA DE EMPENHO: Foi emitida 
pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho n.º 2021NE001558, 
de 10/09/2021, no valor de R$ 71.878,08 (setenta e um mil oitocentos 
e setenta e oito reais e oito centavos), para cobertura das despesas re-
lativas a este Contrato no presente exercício financeiro. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 16/09/2021. BASE LE-
GAL: Lei Federal n.º 8.666/93; Lei Federal n.º 10.520/02; Resolução 
Administrativa n.º 955/2018 da ALEMA; Processo Administrativo nº 
4838/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legisla-
tiva do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA PLANETA CONS-
TRUÇÕES CIVIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E 
CONDICIONADORES DE AR EIRELI, CNPJ n.º 20.345.162/0001-
79 – CONTRATADA. São Luís (MA), 16 de setembro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

P O R T A R I A   Nº 729/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do   Regimento Interno e tendo em vista o que consta Processo 
nº 3236/2020-ALEMA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ ALEXANDRE DINIZ 
LOPES, matrícula nº 1647999 e ELIZELTON SILVA, matrícula nº 
1618263, ambos lotados na Diretoria de      Comunicação Social, para 
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, da Ordem 
de Fornecimento, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e a Empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELE, ins-
crita no CNPJ nº  11.509.434/0001-38, que tem como objeto contrato 
de prestação de serviços e fornecimento de infraestrutura de telecomu-
nicação de fibra ótica apagada,  em decorrência do Pregão Eletrônico nº 
014/2021, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa 
nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10 de setembro  
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 746/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Me-
morando nº 217/2021-GMI.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores JOSEPH FERREIRA DAMAS-

CENO, matrícula nº 1635218 e SARA MANUELA CAVALCANTE 
GUEDES, matrícula nº 1658111, ambos lotados no  Gabinete Mili-
tar, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, 
do Contrato referente ao Processo Administrativo nº 1865/2021-AL., 
que versa sobre a aquisição de pneu para uso em Veículo Oficial da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA, conforme 
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 
67 da Lei 8.666/93.

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

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15 de setembro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1201/2021-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 30 de setembro às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Registro de preço para con-
tratação de empresa especializada em fornecimento de licenças dos 
softwares Autocad 3D architecture Autodesk e Revit Bim Autodesk, 
para atender as necessidades do Nucleo de Instalação Predial – NUINP. 
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 gratuitamente na CPL/ALE-
MA, localizada na avenida jerônimo de Albuquerque, Terreo – Palacio 
Manuel Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazena-
gem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 
14:00.São Luís, 15 de setembro de 2021.Fabio Alex Dias. Pregoeiro da 
ALEMA

AVISO DE ERRATA Nº 009/2021
CREDENCIAMENTO  Nº 002/2021-AL

Objeto: Credenciamento de Leiloeiro Oficial atuante na venda de 
bens móveis e imóveis, por um período de 12 meses, para prestação de 
serviços de alienação de bens móveis inservíveis e sucatas de proprie-
dade da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, recebidos a 
qualquer título, por meio de licitação na modalidade Leilão, de acordo 
com os termos, critérios e condições estabelecidos no Termo de Refe-
rência e anexos. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, através de seu Membro Relator, 
comunica aos interessados que: No aviso Edital de Credenciamento su-
pra, na página 7, item 8.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:      

 ONDE SE LÊ: “8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Declaração expressa do interessado, com firma reconhecida, 

declarando que somente possui matrícula em uma única Junta Comer-
cial;.”

LEIA-SE:“ 8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)Declaração expressa do interessado, , declarando que possui 

matrícula na junta comercial do estado do Maranhão;.”
Observação: Considerando que a alteração ora realizada não im-

plica em modificação do teor da proposta, não se faz necessária recon-
tagem do prazo de ancoragem do certame. São Luís, 16 de setembro 
de 2021 ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Membro 
Relator ALEMA

 
AVISO DE RESULTADO FINAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0989/2020-ALEMA

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, torna público 
aos interessados que, com base nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 
e no Edital da Tomada de Preços nº 004/2021, procedeu a análise e jul-
gamento das Propostas de Preços apresentadas pelas licitantes tendo-se 
chegado ao seguinte resultado: 

As propostas de preços apresentaram os seguintes valores:

EMPRESA VALOR

CONSTEC CONSTRUTORA TECNICA LTDA R$: 1.235.419,92

SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVI-
ÇOS LTDA

R$: 1.240.596,49

Informamos que DILIGÊNCIA foi efetuada, para apresentação 
de Proposta de Preço pela empresa CONSTEC CONSTRUTORA TEC-
NICA LTDA com fulcro na INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017 de-
vido a inconsistências apontadas em documento apenso aos autos (fl 
1.134) pelo Senhor Valterlan Oliveira da Costa, - Responsável Técnico.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017
7. Da aceitabilidade da proposta vencedora:
(...)
7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos sufi-

cientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder 
ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e 
desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os 
custos da contratação; (grifei)

Ato contínuo, após apresentação de Nova Proposta foi divulgado 
o resultado da análise técnica da proposta apresentada, efetuada pelo 
Senhor Valterlan Oliveira da Costa, TGA Eng. Civil – Mat. 1.629.666 
Chefe do Núcleo de Instalação Predial, tendo se manifestado no sentido 
de classificá-la por atender in totum as exigências editalícias.

A Comissão então declarou a empresa CONSTEC CONSTRU-
TORA TECNICA LTDA CNPJ: 26.775.160/0001-04 VENCEDORA 
da Tomada de Preços em epígrafe com o valor Global de R$: R$: 
1.235.419,92 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocen-
tos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

Fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis na forma da 
lei n° 8.666/93, a partir da publicação deste aviso no Diário Oficial da 
ALEMA, encontrando-se os autos à disposição dos interessados para 
consulta na Comissão Permanente de Licitações da ALEMA.

Marcelo de Abreu Farias Costa
MEMBRO RELATOR

Gabriel Manzano Dias Marques
 MEMBRO

Fernando Fillipe Santos Marques
MEMBRO

ATO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2020-ALEMA

Em cumprimento aos comandos da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº 
8.250/2014, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro 
de 2018, da Mesa Diretora da desta Assembleia, Parecer da Procura-
doria Geral, em anexo aos autos, DECLARO o Ato de Ratificação de 
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 03/2020- Da Assembleia Legis-
lativa do Piaui - ALEPI - Pregão Eletrônico nº 02/2020, assinada entre 
a Empresa Servfaz Serviços de Mão de Obra e a ALEPI, respaldada na 
Lei nº 8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 0172/2020 
- ALEMA, no valor total de R$ 1.358.368,32 (Um milhão, trezentos 
e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e dois 
centavos), objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços 
terceirizados de mão de-obra residente para atender as demandas da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e AUTORIZO a emis-
são da Nota de Empenho. Determino a publicação do Ato na imprensa 
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, 
consoante dispõe a Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E 
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 
16 de setembro de 2021.Deputado Othelino Neto. Presidente ALE-
MA.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                              SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2021 21

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


