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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 trinta de setembro de dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

das. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Luiz Henri-

que Lula da Silva.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA– Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA– O Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura 
do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA (lê texto bíblico e 
Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA– Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA– Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para 
fazer a leitura do Expediente. 

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO MARCOS CALDAS – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº  001/2021
São Luís, 13 de Setembro de 2021.

Senhor Presidente, 

Temos a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe 
sobre a criação de cargos na carreira de Defensor/a Público/a e cargos 
em comissão na estrutura da Defensoria Pública do Estado Maranhão 
- DPE/MA.

A Emenda Constitucional 80/2014 determinou que “no prazo de 
oito anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 
defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observando o 
disposto no caput deste artigo” (art. 98 § 1º, do ADCT). O prazo finda 
em 2022 e no Estado do Maranhão das 107 Comarcas instaladas esta-
mos presentes em apenas 49.

A partir da destinação de Emendas Parlamentares e recursos 
oriundos da LOA pela participação da DPE/MA no programa Orça-
mento Participativo, para o ano de 2021 há previsão de inauguração 
de 17 novos Núcleos, nas seguintes Comarcas: Parnarama/MA; Mati-
nha/MA; Tutóia/MA; Barreirinhas/MA; Turiaçu/MA; São Mateus/MA; 

Cantanhede/MA; Grajaú/MA; Porto Franco/MA; São Domingos do 
Maranhão/MA; Vitorino Freire/MA; Tuntum/MA; Pindaré/MA; Santa 
Luzia do Paruá/MA; Maracaçumé/MA; Estreito/MA; Candido Mendes/
MA. Frisa-se que tal medida beneficiará novos 42 (quarenta e dois) 
municípios, incluindo os termos, atingindo em torno de 1.000.000 (um 
milhão) de pessoas.

Por outro lado, o incremento possibilitará economia com advoga-
dos dativos, considerando que nas cinco principais Comarcas do Estado 
tramitam aproximadamente 5.632 processos nos Juizados Especiais, 
atualmente sem cobertura e atuação da DPE/MA.

À guisa de exemplo, apenas com a realização de Audiência de 
Conciliação (obrigatória em todos os processos) o Estado dispensa R$ 
9.292.800,00. Outro gasto perceptível se dá com a defesa, após a de-
núncia, cujo valor unitário é de R$ 3.850,00 e diante do quantitativo de 
processos há o dispêndio de R$ 21.683.200,00.

Por fim, o teto orçamentário para as despesas de pessoal da DPE-
-MA previstas na LDO de 2022 comportará a criação dos novos cargos, 
constantes no presente projeto de lei.

Com estes argumentos que consideramos suficientes para justi-
ficar o Projeto de Lei em apreço, nossa expectativa é de que o Digno 
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação. 

Atenciosamente,

ALBERTO PESSOA BASTOS
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI 490/2021

Dispõe sobre a criação, a partir de 
01/04/2022, de cargos na carreira de De-
fensor Público do Estado do Maranhão e 
sobre a criação de cargos em comissão na 
estrutura da Defensoria Pública do Estado 
Maranhão - DPE/MA.

 
Art. 1º Ficam criados, a partir de 01/04/2022, no quadro da De-

fensoria Pública do Estado do Maranhão, 25 (vinte e cinco) cargos de 
Defensor Público Estadual distribuídos da seguinte forma:

I - 20 (vinte) cargos de Defensor Público Estadual de Primeira 
Classe;

II – 5 (cinco) cargos de Defensor Público Estadual de Quarta 
Classe;

Art. 2º Ficam criados, a partir de 01/04/2022, na estrutura da De-
fensoria Pública do Estado Maranhão - DPE/MA, 45 (quarenta e cinco) 
Cargos em Comissão, na forma do Anexo I.

Art. 3º O provimento dos cargos criados por esta Lei será reali-
zado de forma gradual e condicionado a expressa previsão da lei orça-
mentária anual de 2022, com dotação suficiente, nos termos do § 1º do 
art. 169 da Constituição Federal.

Art. 4º As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à 
conta das dotações próprias da DPE/MA.

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

ALBERTO PESSOA BASTOS
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

ANEXO I
QUANTIDADE NOMECLATURA SIMBOLOGIA

40 Assessor Júnior DAS-2

QUANTIDADE NOMECLATURA SIMBOLOGIA
4 Assessor Especial DGA
1 Diretor Geral ISOLADO
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ANEXO II

DA DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSESSOR JUNIOR: Assessorar os/as Defensores/as Públicos/
as Estaduais no exercício de suas funções; assessorar os setores 
especializados na execução da atividade-meio; assessorar o Conselho 
Superior; Promover, em conjunto com os membros da carreira, 
atendimento ao Público nos Núcleos Especializados, nas Comunidades 
e nas Comarcas.

ASSESSOR ESPECIAL: Assessorar a Gestão Superior no 
exercício das atribuições referentes à Administração, Organização, 
Análise Recursal, Estudos de Viabilidade, Auxiliar na Função 
Legiferante;

DIRETOR GERAL: Assessorar a Gestão Superior na execução 
da atividade-fim e meio.

PROJETO DE LEI N° 480 / 2021.

Dispõe sobre a prática desportiva 
eletrônica no Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1º A prática de atividade desportiva eletrônica no âmbito do 
Estado do Maranhão observará o disposto nesta lei.

Parágrafo único: Compreende-se como esporte eletrônico ou 
eSport todas as atividades que, através do uso de artefatos eletrônicos, 
estabelece a competição entre 2 ou mais jogadores, pelo sistema de as-
censo e descenso misto de competição, com utilização do round-robin 
tournament systems e o knockout systems.

Art. 2º Os jogadores de esporte eletrônico passam a ser denomi-
nados de “atleta”.

Art. 3º É livre a atividade esportiva eletrônica no Estado do 
Maranhão, visando torná-la acessível a todos os interessados, de modo 
que possa promover o desenvolvimento intelectual, cultural e esportivo. 
Propiciando ainda, juntamente a outras influências das Tecnologias da 
Informação e Comunicação – TIC, à formação cultural, a socialização, 
a diversão e a aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos.

Parágrafo único - São objetivos específicos do esporte eletrôni-
co:

I – promover, fomentar e estimular a cidadania, valorizando a boa 
convivência humana através da prática esportiva;

II - propiciar a prática esportiva educativa, levando os jogadores 
a se entender como adversários e não como inimigos, na origem do fair 
play, para a construção de identidades, baseada no respeito;

III - desenvolver a prática esportiva cultural, unindo por meio de 
seus jogadores virtuais, povos diversos em torno de si, independente-
mente do credo, raça e divergência política, histórica e/ou social; 

IV - combater a discriminação de gênero, etnias, credos e o 
ódio, que podem ser passados subliminarmente aos sujeitos-jogadores 
nos games. 

V - contribuir para a melhoria da capacidade intelectual fortale-
cendo o raciocínio e habilidade motora de seus praticantes. 

Art. 4º - O Estado do Maranhão reconhece como fomentadora 
da atividade esportiva a Confederação, Federação, Liga e entidades as-
sociativas, que normatizam e difundem a prática do esporte eletrônico, 
eSport.                                              

Art. 5º - Fica instituído o “Dia Estadual do Esporte Eletrônico”, 
a ser comemorado, anualmente, em 06 de junho.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A prática de esportes eletrônicos é uma realidade consolidada em 

todo país. Além disso, dados de 2019, mostram o aumento do merca-
do de games e a crescente profissionalização dos seus usuários, daí a 

necessidade de regulamentação dessa atividade esportiva para garantir 
maior segurança aos seus praticantes no Estado do Maranhão.

Assim, a intenção desse projeto de lei é justamente assegurar aos 
atletas de esportes jogos eletrônicos a oportunidade de ter uma legisla-
ção própria e o reconhecimento profissional nessa atividade desportiva, 
assim como ocorre em outros esportes, garantindo, também, o estímulo 
a socialização, ao lazer e a aprendizagem de crianças, jovens e adultos.

Vale destacar que, os jogos eletrônicos, trazem muitos benefícios, 
pois melhoram a capacidade de memória, a habilidade motora e o racio-
cínio de seus participantes. E igualmente são de grande relevância pois 
promovem interações entre o que é real e o que é virtual, possibilitando 
a superação de barreiras de tempo e espaço.

A Universidade Federal do Maranhão – UFMA, em 2020, lançou 
a primeira olimpíada de eSports, vendo como bastante entusiasmo o 
incentivo a essa modalidade desportiva, inclusive pelo fato de ser uma 
alternativa de prática esportiva durante a pandemia do COVID-19.

Por fim, frisa-se que a própria CF/88, garante no seu art. 217, 
o direito ao desporto e atribui ao Poder Público a sua implementação 
como forma de garantir a promoção social e o exercício da cidadania.

Assim, por todo exposto, pedimos aos nobres colegas o apoio 
para a aprovação desse projeto de lei.

                                      
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 

Pará Figueiredo - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 481 / 2021.

Dispõe sobre a isenção das custas 
e emolumentos cartorários para asso-
ciações quilombolas no Estado do Ma-
ranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - As entidades quilombolas ficam isentas das custas e 
emolumentos cartorários no Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Fica atribuído a isenção das seguintes custas:
I- registro do Estatuto, ata notarial e relação dos membros;
II-  reconhecimento de firma simples;
III-  autenticação de copias;
IV- Certidões;
V-  procurações gerais;
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2021. - Wendell Lages 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O reconhecimento das comunidades quilombolas como sujeitos 

de direitos aconteceu um século depois do fim da escravidão no Brasil. 
Essas comunidades são marcadas por sua ancestralidade africana e por 
um longo histórico de resistência.

A grande maioria das associações quilombolas são inadimplen-
tes devido as inúmeras taxas para suas regularizações, tornando sua 
legalização cada vez mais dificultosa, os benefícios para esses povos 
é um reflexo dos avanços na melhoria geral da condição de segurados 
especiais.

As comunidades quilombolas são denominadas como povos tra-
dicionais por serem grupos sociais que operam uma maneira própria de 
desenvolver suas práticas cotidianas de manutenção e reprodução de 
seu modo de vida. O trabalho executado na maioria das vezes é arraiga-
do na agricultura de subsistência, com pouca ou nenhuma acumulação 
de capital, com um modo de vida ancorado na dependência da natureza 
e em torno de laços familiares.

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2021. - Wendell Lages 
- Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 482 / 2021

  
Dispõe sobre a estadualização de estrada 
vicinal na forma específica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

 Artigo 1º - Fica estadualizada a estrada vicinal do Tingidor, que 
liga a cidade de Itapecuru-Mirim ao Povoado Tingidor, com extensão 
de 48 (quarenta e oito) quilômetros.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias após 
sua publicação.

  
Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2021. - WENDELL LAGES - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA  

O presente Projeto tem como objetivo estadualizar a rodovia 
municipal do Tingidor, que liga a sede da cidade de Itapecuru-Mirim 
ao povoado do Tingidor, a estrada possui uma extensão de 48 km. Tal 
medida faz-se necessária em face das dificuldades da municipalidade 
em operar sua manutenção e melhorias para o atendimento da demanda  
potencial de tráfego, e, principalmente, para viabilizar sua pavimenta-
ção asfáltica. 

O município de Itapecuru-mirim não dispõe de recursos próprios 
para sua pavimentação asfáltica, nem mesmo para sua manutenção 
e conservação, o que ressalta a reivindicação da população para sua 
estadualização, visto que a região é carente de infraestrutura e possui 
uma forte potência econômica e cultural a ser explorado. Além disso 
a pavimentação irá auxiliar os pequenos, médios e grandes produtores 
a escorarem suas produções, bem como trazer mais desenvolvimento 
econômico para a região. 

A devida proposição tem como objetivo incluir essa via no 
Programa Rodoviário do Estado do Maranhão, voltado para a rea-
bilitação de trecho crítico, aumento da segurança Rodoviária.  

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2021. - WENDELL LA-
GES - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 075/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração em comemoração aos 4 anos de instalação da Casa da Mu-
lher Brasileira em São Luís-MA, na pessoa da Diretora da Casa da 
Mulher Brasileira, Dr. Susan Lucena Rodrigues,

No dia 04 de outubro é celebraremos os quatro anos de instalação 
da Casa da Mulher Brasileira em São Luís-MA, essa data é de extrema 
importância para pela implantação de políticas públicas em prol das 
mulheres que sofre com abuso e violência.

A Casa da Mulher Brasileira tem o objetivo de realizar um aten-
dimento eficaz e humanizado às mulheres vítimas de violência domés-
tica. O objetivo é integrar em um só lugar todos os órgãos da Rede de 
Enfretamento à violência contra as mulheres, como Apoio Psicossocial, 
Delegacia, Patrulha Maria da Penha, Defensoria Pública, Juizado e Mi-
nistério Público.

Diante o exposto, merece todo o nosso respeito e admiração, 
quanto a criação Casa da Mulher Brasileira em São Luís-MA, já que 
o principal objetivo é combater o abuso e a violência que as mulheres 
são vítimas diariamente, minha homenagem com o encaminhamento 
desta presente Moção de Aplauso e ressaltar meu apoio incondicional 
as mulheres da sociedade maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 362 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma 
sessão extraordinária, logo após a aprovação do presente requerimento, 
os Projetos de Lei nº 354/2021, 352/2021, 339/2021, 344 e 341/2021, 
de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “Nagib Haickel”, DO PALÁCIO “MANUEL 
BECKMAN”, em 29 de setembro de 2021. - CIRO NETO - Deputado Es-
tadual

REQUERIMENTO Nº 363 /2021

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, à Comissão de Direitos Humanos, que realize uma 
visita in loco em data e horário a serem definidos à Fundação da 
Criança e do Adolescente do Maranhão – FUNAC/MA, unidades 
da Maiobinha e São Cristóvão. Para tanto, solicita-se que sejam con-
vidados representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 
do Ministério Público Estadual por meio da Promotoria de Justiça da 
Infância e da Juventude, do Ministério Público do Trabalho, da Defen-
soria Pública do Estado por meio do núcleo de direitos humanos. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 29 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

INDICAÇÃO Nº 5527 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Sr. Diego 
Fernando Mendes Rolim, Secretário do Estado de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais (SEMA), solicitando que seja realizado um  mo-
nitoramento da qualidade da água do Rio Itapecuru no Município de  
Itapecuru – Mirim.

As comunidades ribeirinhas de Itapecuru - Mirim, estão relatan-
do que há uma grande quantidade de peixes morrendo no Rio Itapecuru, 
sendo de grande importância que seja destinada uma equipe técnica, 
para coletar amostras da água do Rio, com o objetivo de investigar as 
possíveis causas da mortandade dos peixes na Região e  realizar pes-
quisas para contribuir no melhoramento da qualidade da água no Rio 
Itapecuru.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 29 DE SETEMBRO DE 2021. – wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5528 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Se-
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cretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando a aquisição e 
instalação  de uma UTI Neonatal para o Hospital Adélia Matos Fonseca, 
localizado na cidade de Itapecuru-Mirim.

O Hospital Regional Adélia Matos Fonseca hoje é referência em 
atendimentos voltados as mulheres e recebem grandes demandas gine-
cológicas e obstetras, com uma expressiva quantidade de partos, sendo 
de extrema relevância a instalação de uma UTI Neonatal.

O atendimento a esse pleito visa a preservação da vida e segu-
rança dos recém-nascidos, desta forma é importante mencionar a rele-
vância da UTI Neonatal pois buscam promover uma boa qualidade de 
vida para a criança.

Por se tratar de uma ação que irá melhorar a qualidade no aten-
dimento da saúde do Estado, solicito aos nobres pares a aprovação da 
presente indicação. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 29 DE SETEMBRO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5529 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de 
Estado de Direitos Humanos, FRANCISCO GONÇALVES, solicitan-
do-lhes que adotem providências, A FIM DE RESTABELECER A 
ESCALA DE TRABALHO DE 12X60H PARA OS SUPERVISO-
RES, EDUCADORES, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, 
COZINHEIROS E COZINHEIRAS, QUE TIVERAM SUA JOR-
NADA DE TRABALHO ALTERADA ATRAVÉS DA PORTARIA 
Nº922/2021 QUE ESTABELECEU A ESCALA DE 12X36H. 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie e possibi-
lidade de restabelecer a escala de trabalho para 12x60h dos superviso-
res, educadores, auxiliares de serviços gerais, cozinheiros e cozinheiras 
que tiveram sua jornada de trabalho modificada de forma abrupta para 
12x36h, aumentando consideravelmente a carga horário de trabalho 
desses trabalhadores. 

A proposição apresenta se justifica na necessidade de adequação 
da jornada de trabalho dos funcionários que atuam na efetividade das 
medidas socioeducativas, pois eles exercem sua atividade em condições 
que são prejudiciais à saúde e a integridade física. Diante disso, uma 
escala de trabalho adequada é o mínimo que a sociedade pode oferecer 
a esses profissionais que se dispõem a conviver com tantos desafios e 
dificuldades. A atividade, ademais, está entre aquelas que merecem re-
gulamentação do Poder Executivo, eis que está relacionada com a saú-
de, a segurança e o bem-estar da sociedade maranhense como um todo. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 29 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 5530 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-

ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Rua Blumenau, ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5531 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Av. Capanema, ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5532 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
da Av. Los Angeles, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da avenida do 
referido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
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mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5533 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Av. Village Bonança, ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5534 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Rua 09, qd GH, ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5535 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
da Rua 10, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5536 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
da Rua das Andirobas, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5537 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
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Rua dos Pinheiros,  parque  ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5538 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
da Rua Henrique Frazão, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5539 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
da Rua Itália, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5540 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Rua Macapá, ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5541 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
da Rua Pelotas, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5542 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
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Av. Rio da Prata, ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5543 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Rua 07, ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5544 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Rua Fernandópolis,  ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5545 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica solicitan-
do que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Travessa Urucutiua, ARACAGY,  São José de Ribamar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 5546 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, 
o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, 
solicitando serviços de recapeamento asfáltico na Rua 31 de Dezembro, 
Rua 07 entre Av. Guajajaras e Ivar Saldanha, Rua 06 de Dezembro, 
Rua 16 de Julho e Rua Ivar Saldanha, todas localizadas no Jardim São 
Cristóvão, São Luís/MA, CEP 65055-270. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO MARCOS CALDAS – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Expediente lido, à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ROBERTO COSTA – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, demais deputadas e deputados aqui 
presentes que estão nos assistindo nas redes sociais, TV Assembleia, 
hoje, eu venho fazer aqui uma denúncia. Ontem, Caxias assistiu a 
inúmeros vídeos depois de uma denúncia de uma funcionária da própria 
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Prefeitura de Caxias, Deputado Dr. Yglésio, informando ao Sintrap 
que a merenda escolar das crianças de Caxias estava acondicionada 
incorretamente num galpão na cidade de Caxias. O Sintrap, e aqui 
eu quero parabenizar pelo brilhante trabalho do Sintrap, a professora 
Nazaré, do Sintrap, junto com o Conselho Municipal da Merenda 
Escolar, foram analisar a denúncia, chegando lá, pasmem senhores 
deputados, senhor presidente, centenas de fardos, toneladas de alimentos 
estragados, vencidos, que era para a merenda escolar das crianças de 
Caxias estavam lá abandonadas, há cinco meses, há produtos lá com 
cinco meses de vencimento. Um verdadeiro absurdo num momento 
em que a gente atravessa a pior crise financeira, sanitária, que o Brasil 
e o Maranhão atravessam. É triste ver o Poder Público Municipal, a 
Prefeitura Municipal de Caxias, o Senhor Prefeito Fábio Gentil, eleito 
pelo segundo mandato, abandonar Caxias em busca da eleição da sua 
filha para deputada federal e esquecer o município deixando Caxias 
abandonado de ações do Governo Municipal. E eu não estou trazendo 
para cá, Deputado Wellington do Curso, uma disputa política local. Eu 
não estou trazendo para cá disputa de palanque eleitoral, mas é uma 
denúncia feita por um sindicato, pelo próprio município de Caxias 
para que a gente possa, verdadeiramente, apurar esses absurdos. 
Estou chegando agora do Ministério Público. Vou à Polícia Federal, 
vou ao GAEP, vou a todas as instâncias que forem necessárias para 
denunciar e fazer pagar caro aqueles que tiraram a merenda escolar das 
crianças e deixaram estragar nos galpões do município de Caxias. Não 
vou parar um segundo enquanto não apurar verdadeiramente. E dizer 
ao Prefeito Fábio Gentil de Caxias, enquanto faz sua campanha para 
a sua filha, Caxias abandonada está. Ele deveria ter a hombridade, a 
decência de demitir, imediatamente, a Secretária de Educação. É claro 
que não pode fazer, Deputado Yglésio, porque é prima dele. Ele não 
pode demitir porque é prima dele, mas deveria demitir, primeiro, pelo 
nepotismo; segundo, porque ela deixou abandonadas as escolas de 
Caxias e a merenda escolar, que era para ser entregue, está lá estragada. 
E pior do que isso: Caxias recebeu, ano passado, cinco milhões; esse 
ano, beirando aos quatro milhões. Ou seja, quase dez milhões de reais 
destinados à merenda escolar que não são entregues a quem precisa. 
Eu mesmo, Deputado Carlinhos Florêncio, Deputado Antônio Pereira 
querido amigo, destinei cinco mil cestas básicas para Caxias. Deputada 
Cleide Coutinho, também destinou cestas básicas para Caxias para 
ajudar a população, enquanto a gente ajuda de um lado, o prefeito 
desmantela do outro e deixa estragar toneladas de alimentos da merenda 
escolar de Caxias, jogada dentro de um galpão que é alugado para 
fazer com que a merenda escolar se estrague mais ainda. E o pior foi a 
nota, Deputado, a nota que a Prefeitura colocou que a merenda escolar 
estava ali apenas para ser substituída. E eu pergunto, você vai para um 
supermercado, você sabendo que a merenda escolar, que o alimento vai 
vencer, você recebe? É claro que não, Deputado Zé Luís Lula. É claro 
que não, Deputado Roberto Costa. Nunca. E a Prefeitura recebeu. “Não, 
mas a empresa vai fazer a troca”. Troca de quê? Cinco meses para fazer 
a troca. Tem produtos vencidos em maio, em abril e agora, depois da 
denúncia que foi feita - só peço mais um minuto para concluir - depois 
que foi feita a denúncia, tiraram, às pressas, e ainda estão colocando 
essa merenda escolar estragada para os animais. O que é um outro 
absurdo. Portanto, é um crime atrás do outro. Eu já fui ao Ministério 
Público. Vou à Polícia Federal. Vou a CGU. Vou a Brasília. Vou onde 
for necessário, mas as pessoas que estão fazendo isso, matando o povo 
de Caxias, deixando de dar alimento ao povo de Caxias, às crianças de 
Caxias, aos estudantes de Caxias, tem que pagar caro. Não é possível 
nós deixarmos a população de Caxias a esmo, enquanto o Prefeito 
faz campanha para a sua filha para deputada federal. Essa é a minha 
denúncia de hoje. E de hoje em diante, estarei levantando mais ainda 
essa bandeira, para que o povo de Caxias, possa ter, verdadeiramente, 
a certeza de que os culpados serão punidos e que nós não vamos deixar 
barato para aqueles que estão tirando alimento das crianças de Caxias 
para poder fazer campanha eleitoral. Mais de 10 milhões de reais 
abandonados num galpão, filmados e mostrados à toda rede estadual e 
nacional. Nós não podemos permitir isso. Por isso, Senhor Presidente, 
quero solicitar a esta Casa e à Comissão de Educação para que a gente 

possa também fazer... 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ROBERTO COSTA – Liberar mais um minuto para o Deputado Adelmo 
concluir o seu discurso

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Já vou 
concluir, Senhor Presidente, obrigado. E dizer que vamos a todas as 
instâncias, Deputada Thaiza Hortegal, V.Ex.ª que é médica, vamos a 
todas as instâncias para que essas pessoas, que estão maltratando as 
crianças de Caxias, sejam responsabilizadas. Não é possível! Se a 
senhora vir as imagens de milhares de toneladas de alimentos jogados 
fora, estragados, enquanto a população passa necessidade, passa fome. 
Injusto, absurdo, irresponsável, insano, insensível, desumano! São as 
palavras que eu deixo ao Prefeito Fábio Gentil. Demita a secretária, é 
o mínimo que V.Ex.ª pode fazer em resposta ao povo de Caxias. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, por cinco 
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) – Saúdo, nesse dia 30, último dia do mês 
de setembro, todos e todas que assistem e acompanhem em plenário 
e virtualmente a esta sessão da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, a Rádio, a TV Assembleia, os colegas jornalista, os 
funcionários que aqui se encontram, a Mesa presidida pelo Deputado 
Roberto Costa, a todos desejo um grande e bom dia. Faço uso hoje da 
palavra, nesta tribuna, pois hoje será um dia diferente deste parlamentar 
aqui, diferente de todas as vezes que aqui estive, quando sempre 
prestei contas do que fiz e das iniciativas que tomo em momentos 
anteriores, principalmente quando viajo aos municípios. Trago sempre 
informações, trago sempre ao conhecimento da Assembleia Legislativa 
do Maranhão aquilo que lá vejo, aquilo que lá me demandam. Colocam 
as pautas, seus pleitos para a Assembleia Legislativa apreciar. Hoje 
é a minha última participação plenária na Assembleia Legislativa do 
Estado. Eu me despeço dos colegas parlamentares, dessa experiência 
que aqui tive, porque, na próxima semana, o eminente Deputado Zé 
Inácio reassume a sua função legislativa. E eu na condição de primeiro 
suplente lhe devolvo a planície. Portanto, vou tratar disso no Grande 
Expediente, espero eu. Eu quero, portanto, tratar aqui da minha ida à 
Nina Rodrigues. Como eu disse, o depois hoje é antes, amanhã estarei na 
terra dos balaios, amanhã estarei na Vila da Manga, e resolvi antecipar 
aquilo que irei levar para Nina Rodrigues, como dizia Luiz Gonzaga, 
no meu matulão, quero levar para Nina Rodrigues a indicação de que 
lá o Museu da Balaiada, que é uma iniciativa privada de um cidadão 
ninense, que ele possa ter o seu acervo adquirido pelo Estado. Portanto, 
protocolo no dia de hoje, na Assembleia Legislativa, no meu último 
dia como parlamentar neste ano desta legislatura, indicação para que 
o Governo do Estado adquirira, por meio da Secretaria de Educação, 
o acervo de natureza privada para que ele seja um acervo público. 
Também, por indicação, irei solicitar ao Estado que faça a cessão 
como anexo do Farol da Educação não para eliminar a biblioteca; a 
biblioteca do Farol permanece, mas nas suas cercanias, na estrutura do 
prédio que seja feito o anexo para que o Museu, que hoje é privado, vire 
museu público. Também quero dar ciência àquilo que já fiz há meses 
em que protocolei a Indicação de que seja instituída como atividade 
extracurricular, pela Secretaria de Educação do Estado, a Rota da 
Balaiada que significa exatamente que alunos possam da região no 
entorno de Nina Rodrigues e no entorno de Caxias, Deputado Adelmo, 
que os alunos da Rede Estadual do ensino médio possam visitar esses 
ambientes que lembram nossa história, nossas histórias de luta, nossas 
histórias de resistência. Também, Presidente, um pouco mais de 
tolerância, mais um minuto, eu já termino, já concluo, irei dar conta 
a Nina Rodrigues que a Indicação deste deputado junto à Secretaria 
de Educação para que um ônibus, mais um ônibus escolar, faça parte 
da frota daquela cidade, ela foi consagrada, e aqui eu quero aqui 
externar meus sinceros agradecimentos ao Governador Flávio Dino e 
ao Secretário Felipe Camarão por ter atendido nossa Indicação. E por 
fim dizer que também a partir de Nina Rodrigues, nós iremos iniciar um 
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processo de atividades culturais que leve para o Solar Maria Firmina, 
do MST, delegações de todo estado para que conheçam aquele espaço, 
que é um espaço de relevância cultural, mas também é um espaço de 
simbolismo da bravura do povo do Maranhão, de simbolismo de gênero 
que esse estado tem de suas mulheres, na figura da Maria Firmina, e de 
simbolismo... 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Para concluir, mais um minuto, para o Deputado 
Luiz Henrique Lula da Silva.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA 
SILVA– Muito obrigado, Presidente, pela benevolência. Um espaço do 
Movimento dos Trabalhadores sem Terra, que é um espaço do qual, 
dessa tribuna, muitas vezes, me utilizei para falar dessa circunstância 
da situação agrária do estado, dos conflitos agrários que o estado vive e 
que nós queremos fazer disso página virada, se Deus quiser. Portanto, 
eu quero aqui anunciar, de maneira prévia, o que normalmente faria 
quando retorno das viagens, mas, em função da excepcionalidade e da 
atipicidade da situação em que eu estou, portanto, em curso e submetido, 
o faço de maneira anterior. Portanto, viva os Balaios de Nina Rodrigues! 
E contem comigo, companheiros Dolores, Zacarias, companheiro 
Zanildo, todos os companheiros que vivem lá no município de Nina 
Rodrigues. Uma saudação também ao Prefeito Rodrigues, um grande 
abraço e até amanhã, Nina Rodrigues.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Deputado Antônio Pereira por cinco minutos, 
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) – Deputado Roberto Costa, presidindo esta Casa, nesta manhã, 
senhores Secretários presentes à mesa, Deputado Marcos Caldas, 
Deputado Hélio Soares, caros colegas deputados e deputadas aqui 
presentes, nesta manhã, internautas. Estamos aqui, senhor Presidente 
Roberto Costa, nesta manhã, para chamar a atenção de um grande 
evento na região Tocantina, em Imperatriz, a I Feira Agropecuária do 
Agronegócio de Imperatriz, que será realizada pelo Sindicato Rural 
daquela cidade, cujo presidente é o doutor Afonso Danda, que já preside 
há algum tempo, e logo após a pandemia, visto que as inovações, hoje, 
no mundo do agronegócio são muitas, no Brasil e no mundo. Ele inova 
fazendo a primeira, enquanto presidente do Sindicato Rural, trazendo, 
realizando e idealizando esta grande feira de agronegócio. Acontecerá, 
senhor Presidente, no próximo dia 04 de outubro, na próxima segunda-
feira até o dia 08. Estão convidados o Vice-Governador Carlos Brandão, 
estão convidadas com certeza as outras autoridades de maneira geral e o 
Governador Flávio Dino. Nos faremos presentes naquela feira devido a 
nossa proximidade com essa classe que vem lutando há tantos anos para 
desenvolver a agricultura, a pecuária da região Tocantina. Essa feira, 
senhor Presidente, ela contará com 40 estandes. São os mais diversos 
comerciantes, agronegócio em Imperatriz, indústrias de fora que estarão 
ali colocando as novas tecnologias, os novos produtos a favor e à 
disposição daqueles todos pecuaristas, pequenos agricultores, pequenos 
pecuaristas, médios pecuaristas, do homem e da mulher do campo. 
Quarenta estandes serão abertos, também com a representatividades de 
municípios, 10 municípios foram sorteados ou foram escolhidos para que 
possam ali se colocar representando suas populações e, principalmente, 
colocando os produtos que querem vender porque também é uma feira 
de negócios. Hoje nós temos o conhecimento e a informação de novas 
tecnologias para o homem do campo, para a mulher do campo, para 
os produtores de uma maneira geral. Ali serão realizados 10 cursos 
durante cinco dias. Serão cursos mais ou menos de oito horas por dia, 
de 50 horas, 40 horas, que diversas instituições, diversas entidades 
estarão ali dando esses cursos gratuitos às pessoas, especialmente aos 
alunos das faculdades de Imperatriz, várias universidades. Imperatriz 
hoje tem universidade federal e universidade estadual, o Uniceuma, 
que é a Universidade do Ceuma, e os alunos ali ligados ao campo, aos 
produtores, aos agrônomos terão a oportunidade, os alunos estarão ali 
prontos para receberem esses cursos. Todos foram convidados para essa 
grande feira, a Primeira Feira do Agronegócio de Imperatriz. Portanto, 
eu quero parabenizar exatamente o Sindicato Rural de Imperatriz no 

sentido de oferecer essa opção ao povo de Imperatriz e dizer que isso 
não tira exatamente a grande festa do agronegócio de Imperatriz, que é a 
festa da exposição que será mantida o seu calendário anualmente, como 
sempre foi, com exceção do ano passado devido à pandemia. Neste ano, 
também não houve a festa em Imperatriz, a exposição que acontece há 
mais de 50 anos naquela cidade e que é uma grande festa para toda a 
região. Será mantido o calendário da festa anualmente a partir do ano 
que vem com as graças de Deus e com o arrefecimento dessa pandemia, 
com certeza nós teremos condições de oferecer essa festa para o produtor 
rural da Regional de Imperatriz e para toda a cidade imperatrizense, 
porque já é uma questão cultural daquela cidade. Também preciso dizer 
que, durante a primeira Feagro de Imperatriz, haverá também leilões 
de leite, de touro, de cavalos, de raça, dando oportunidade para cada 
produtor colocar os seus produtos, ali, e vencerem, para a venda através 
de leilões. Também teremos, nessa feira de agronegócios, torneios de 
melhor vaca, melhor vaca leiteira, a melhor fazenda, o melhor produtor, 
tudo isso nós teremos ali na feira, oferecendo aos produtores uma 
grande festa. Claro que esses torneios terão realmente R$ 20 mil de 
premiação para os ganhadores de primeiro, segundo e terceiro lugar. 
Finalmente, haverá a degustação de produtos que será durante toda a 
feira: queijo, iogurtes, tudo aquilo que vem do campo será colocado 
ali para a degustação não só dos produtores, mas, principalmente, dos 
frequentadores que abrilhantarão essa festa. Eu quero aqui parabenizar 
o doutor Afonso Danda, que é filho de Oliveira Danda, um grande 
pecuarista pela região, que já é falecido, então, em memória, deixo 
aqui a nossa gratidão pelo desenvolvimento da pecuária da Região 
Tocantina ao senhor Luís Danda. E agradecer a Afonso Danda, por ter, 
parabenizá-lo e agradecê-lo, por essa ideia de colocar a primeira feira, 
ali em Imperatriz, muito obrigado. Estaremos lá na abertura, durante 
a feira, estaremos ali juntos, com certeza, outros deputados da região. 
Senhor Presidente, muito obrigado!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA - Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem 
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor presidente, senhores deputados, 
deputadas. De modo muito especial, eu quero me dirigir ao Deputado 
Luiz Henrique Lula, que utilizou o Pequeno Expediente, para anunciar 
a sua despedida nessa legislatura, a sua passagem. E eu, nesses meses 
que ele ficou na Assembleia, me chamou bastante atenção a sua atuação. 
E eu não poderia deixar de fazer um destaque especial. Deputado Luiz 
Henrique, V. Ex.ª, nesses quatro meses, em que assumiu o mandato, 
cujo titular é o Deputado Zé Inácio, V. Ex.ª deixou uma marca muito 
importante de atuação, pôde mostrar para quem não o conhecia, 
as lutas, pôde mostrar as bandeiras que lhe trazem a essa busca de 
representatividade, que representou tão bem. E quero dizer que foi 
para mim uma surpresa acompanhar, de perto, a atuação e V. Ex.ª. 
Utilizou todos os expedientes de fala da tribuna. Fez boas proposições 
neste período em que esteve conosco, não só indicações, mas também 
projetos de Lei. Participou ativamente do processo legislativo, buscando 
saber cada matéria que estava votando, buscando dar sugestões. E nesse 
período não ficou trancado em gabinete, foi para base, foi ouvir as 
comunidades. Foi indicar as necessidades que recebia para o governo 
procurar resolver. E em minhas andanças nas mais diversas secretarias 
era rotina permanente ver V. Ex.ª também ali, despachando, procurando 
resolver problemas de demandas que V. Ex.ª resolvia. Quero testemunhar 
aqui, Deputado Luiz Henrique, a grata surpresa que é acompanhar o 
seu trabalho no Parlamento. Faço votos que, na próxima legislatura, 
V. Ex.ª esteja como titular, assim como também meu grande amigo 
Aurélio, daqui de Imperatriz, que é uma outra pessoa que tem uma 
atuação fantástica. E destacar esse trabalho da Bancada de seu partido, 
Deputado Luiz Henrique, dizer que eu já fui suplente de deputado 
estadual, em 2010, eu era terceiro suplente. E eu esperava muito um 
dia ter a oportunidade de assumir, nem que fosse por uma semana, com 
tanta vontade de mostrar o que eu poderia desenvolver, mas eu não tive 
essa oportunidade. Mas, graças a Deus, quatro anos depois, eu tive a 
oportunidade de assumir o mandato que o povo me elegeu. E de lá para 
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cá, venho fazendo meu trabalho na Assembleia. Assim também V. Ex.ª, 
nesse curto espaço de tempo, teve a oportunidade de mostrar quem V. 
Ex.ª é, de mostrar as lutas, as bandeiras, de mostrar as proposições e 
como será o mandato futuro de V. Exa. na plenitude e não na interinidade 
do mandato. Desejo êxito em sua missão. V. Ex.ª faz um trabalho que 
orgulha esta Casa. E gostaria de estar aí no plenário para lhe dar um 
abraço e dizer que essa passagem pela Assembleia valeu à pena, não 
só para V. Ex.ª mostrar as suas lutas, mas também para nós, porque 
V. Ex.ª é um homem bom de convivência, um homem de respeito, um 
homem de bom diálogo e uma pessoa sempre inspirada. Faço questão 
de destacar, Presidente, porque, às vezes a gente perde a oportunidade 
de dizer quando a gente está perto; e eu sei que, mesmo sem estar no 
exercício de um mandato, V. Ex.ª vai continuar seu trabalho. Trabalho 
digno, trabalho honrado, trabalho aguerrido. Parabéns por dar voz aos 
movimentos sociais, parabéns por dar voz a tantas comunidades. E, 
como disse, faço votos que, na próxima legislatura, V. Ex.ª, Vereador 
Aurélio, daqui de Imperatriz, tantos companheiros, o Jonas que é pré-
candidato a deputado estadual também, o próprio Zé Inácio, que faz um 
grande trabalho, que o seu partido possa ampliar a representatividade 
aqui na Assembleia Legislativa. Sucesso e saiba que traçamos aqui uma 
boa amizade, um bom convívio, e deu para ter uma referência da pessoa 
que V. Excelência é. Parabéns, Deputado Luiz Henrique Lula.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, pela 
Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Pela Ordem, Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Muito obrigado. 
Só para registrar na fala do nosso nobre Deputado Marco Aurélio, 
corroborar e dizer que não é surpresa para mim a atuação do nosso 
nobre Deputado Luiz Henrique; para o Marco Aurélio, sim, porque o 
não conhecia, e viu a atuação dele aqui na Casa. Quero só dizer que eu 
já o conheço muito tempo e que, realmente, não é surpresa para mim 
pelo talento que eu sei, que eu conheço dele. É um militante, é um 
petista e, realmente, é partidário. E isso enaltece pela sua autenticidade. 
Inclusive, eu até sugeria ao Deputado Marco Aurélio, vamos fazer 
aqui um requerimento para que o Deputado Inácio prorrogue mais um 
pouquinho a licença dele, porque vai fazer falta aqui para nós, com 
certeza. E outro registro que eu quero fazer, enaltecer o Deputado 
Antônio Pereira pelo registro que faz aqui aos trabalhadores rurais 
de Imperatriz. Aquela região é uma das maiores produtoras no ramo 
de agropecuária e da agricultura também, do hortigranjeiro. Enfim, 
eu quero até deixar registrado que eu sou um dos protagonistas pelo 
diagnóstico quando a Suzano foi para Imperatriz, o que causou um 
desestímulo aos produtores rurais e aos agropecuaristas, alugando suas 
terras para a plantação de eucalipto, que tem sua utilidade industrial, 
mas, em compensação, causa um prejuízo enorme para o nosso 
Maranhão, o que desestimula as pessoas nesse ramo de agropecuária 
hortigranjeiro. Presidente Roberto, fique à vontade com o Tempo dos 
Partidos para que o Deputado Marcos Caldas possa expressar o seu 
registro de agora de manhã. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Antes de passar a palavra para o Deputado 
Marcos Caldas que permutou com o Deputado Wellington, eu também 
quero acompanhar o registro do Deputado Marco Aurélio em relação à 
participação do Deputado Luiz Henrique Lula da Silva aqui desta Casa. 
O Deputado Luiz Henrique, além de ter sido um grande parlamentar 
aqui nesta Casa, na verdade isso vem de toda uma formação política 
existente dentro da sua trajetória política, dentro da sua participação da 
Pastoral da Juventude, dentro dos movimentos sociais do Maranhão, 
então, a sua presença, nesta Casa, enriqueceu o debate. Com certeza, nós 
torcemos muito para que esses novos projetos que se avizinham tenham 
êxito, assim como a sua vida é de êxito, porque, quando nós lutamos 
em prol da nossa população, em prol do nosso estado, independente 
de cargos públicos, isso mostra o nosso compromisso com o nosso 
estado. A história do Deputado Luiz Henrique vem exatamente nesta 
linha de dedicação ao estado do Maranhão e ao povo do Maranhão. 
Tivemos, digamos assim, o privilégio e temos o privilégio de vivenciar 

a sua experiência política, a sua formação política dentro desta Casa. 
Eu passo a palavra para o Deputado Marcos Caldas, por cinco minutos, 
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, venho até 
esta tribuna para falar de dois assuntos: o primeiro, parabenizar o Senador 
Weverton pelo relatório que ele produziu sobre a Lei de Improbidade, 
lei essa que veio justificar o que antes era errado. Se a justiça é para 
ser feita, então não podemos aceitar a injustiça. Antigamente, anterior 
à lei da Senadora Kátia, o cidadão que exercia um cargo público e que 
cometia o crime doloso ou culposo ficava respondendo por improbidade 
e muitas vezes, quando condenado, não podia mais concorrer, tendo que 
pagar por aquilo que não cometeu. Meus amigos, aqui nós temos ex-
prefeitos, como o Deputado Arnaldo e a Deputada Detinha, que sabem 
o que é pagar por aquilo que não cometeu. Nós temos mais de 40% dos 
processos que estão nos tribunais de crimes culposos de pessoas que 
não lesaram o patrimônio público, que não houve dolo ao patrimônio 
e nem ao dinheiro público. Eu vou dar um exemplo para vocês muito 
simples. No município de Brejo, o ex-prefeito Chico Caldas foi 
condenado a pagar por um calçamento que está feito no município. Foi 
feita a obra lá na rua da cadeia, mas, mas por questões burocráticas 
e erro de documentação, já que o processo foi desviado em Brasília, 
e teve que refazer, e faltou alguma certidão, ele teve que devolver 
o dinheiro e ficou condenado e oito anos inelegível. Então, o que o 
relatório do senador que foi aprovado pela maioria absoluta do Senado, 
que já tinha passado pela Câmara, vem, Deputado Hélio, fazer com 
que as pessoas de bem possam exercer um cargo público e não ter essa 
frase, que todo mundo diz, que se você for exercer um cargo público 
nunca mais seu CPF será limpo. Se você cometer um crime doloso, 
você vai pagar, mas um crime culposo, você vai se defender de outra 
maneira. Não vai ser colocado no mesmo banco dos que cometeram o 
crime doloso. Então, essa é a diferença do projeto que foi aprovado, que 
veio para dar justiça para os injustiçados. E eu quero aqui parabenizar a 
Câmara dos Deputados, o Senado e o Senador Weverton, que foi relator 
desse projeto de lei, que foi aprovado ontem na Câmara e vai passar 
a vigorar agora em todo o Brasil. Outro assunto, Deputado Roberto, 
que preside hoje a Casa, que eu quero aqui para os deputados, para 
que a gente possa trabalhar nesse sentido, é sobre a questão das taxas 
de cartório que estão sendo cobras no Maranhão. As pessoas humildes 
não podem mais transferir seus imóveis, porque as taxas são absurdas. 
Para você ter uma ideia, muitos estão deixando de transferir porque 
não tem condição, pagam normalmente quase 4,5%, vou lhe dar um 
exemplo, Deputado Hélio. Hoje, no Maranhão, para se transferir um 
imóvel, você paga 2% de ITBI, que é imposto municipal. Tudo bem. 
Paga as taxas judiciárias, mas a taxa de escritura é em torno de 1%, o 
que é um absurdo. A taxa de registro chega a quase 1,5%. Só para você 
ter uma ideia, no Maranhão, onde o maior cargo é do Desembargador, 
que não ganha 40 mil, num cartório como o de Açailândia, o dono do 
cartório ganha quase 540 mil por mês. Dentro de São Luís, no cartório 
de Balsas, por exemplo, o dono do cartório de Balsas ganha um milhão, 
quinhentos e noventa e sete mil reais por mês. Senhor Presidente, me dê 
mais um minuto que o assunto é relevante.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Mais um minuto para o Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente 
Roberto, pela Ordem. Mais cinco minutos, porque esse assunto que o 
Deputado Marcos Caldas está....

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – É porque nós temos ainda dois oradores para o 
Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – O cartório 
de São Luís, chega a ganhar um milhão, quatrocentos e quarenta dois 
mil por mês. Isso é um absurdo. Tem outro que ganha quinhentos e 
cinquenta e seis mil. Tem outro que ganha seiscentos e sessenta e três 
mil. E em São José de Ribamar, ganha seiscentos e sessenta mil o dono 
de cartório, enquanto o maior salário do nosso país não chega a quarenta 
mil reais. Isso é um absurdo. Nós temos que mudar isso. Nós temos que 
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aqui puxar esse assunto para que essa taxa não passe de meio por cento, 
que já é muito. O cartório que ganha um milhão e meio vai ganhar 
oitocentos mil. O que ganha seiscentos vai ganhar trezentos mil, ainda 
é muito. E também limitar para que as pessoas humildes sejam isentas 
de pagar essas taxas quando a escritura for no valor de até um limite, 
e também ter um limite máximo, porque não podemos aceitar que os 
donos de cartórios estejam enricando cada dia mais e mais e a população 
não possa nem sequer transferir os seus imóveis. Muitos, Deputado 
Wellington, tem contrato de gaveta, porque comprou com o seu suor, 
com o último centavo que tinha, muitas vezes, financiado e, quando é 
para averbar, tem que pagar tudo de novo, aí, o cidadão não dá conta de 
transferir. Então nós precisamos aqui nesta Casa, onde representamos o 
povo, puxar esse assunto, formar uma comissão para que essa comissão 
possa fazer um levantamento, um estudo, chame para dentro desta Casa 
os donos de cartório, o judiciário, o Ministério Público, a OAB, para 
que a gente possa e, também o presidente do Sindicato dos Corretores 
de Imóveis do Maranhão e as próprias empresas que trabalham no 
ramo, para que a gente ache o valor que seja razoável para todos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA - Mais um minuto para concluir, Deputado Marcos 
Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Vou já encerrar, 
senhor Presidente. É porque o assunto realmente é um assunto que 
realmente precisa ser discutido, então eu queria pedir aqui à Comissão 
de Economia desta Casa e de Orçamento para que possa formar uma 
comissão, senhor Presidente, para que a gente possa deliberar sobre 
esse assunto. Eu acho que já é hora. Já esperamos demais, e esse 
assunto, Deputado Yglésio, Vossa Excelência que é advogado tem 
conhecimento, sabe que precisa ser discutido. Enquanto uns não podem 
pagar, uns estão ganhando demais. E é isso o que eu peço a todos vocês. 
Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA - Deputado Wellington do Curso por cinco minutos, 
sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, 
enquanto o Deputado Wellington se dirige à tribuna, esse assunto que 
o Deputado Marcos Caldas registrou aí, eu tentei mexer com isso no 
meu terceiro mandato. Peguei tanta pressão que até a Comissão de 
Constituição e Justiça, na época, não deu nem parecer, esqueceu. Então, 
isso aí é um assunto que requer muito estudo. Nós temos que criar, aqui 
na Assembleia, na verdade, uma comissão para regulamentar e desfazer 
essas distorções que existem, porque na verdade o cara que é rico, que 
tem dinheiro, não paga imposto...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA - Apesar de o tema ser importante, mas o senhor 
pode usar o Tempo dos Blocos.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Tranquilo, muito 
obrigado. Só para fazer e deixar registrado. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA - Deputado Wellington do Curso, por cinco 
minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da 
Mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o 
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as 
suas mãos poderosas sobre o Maranhão, sobre a sua população. Senhor 
Presidente, eu não tenho procuração nenhuma do prefeito de Caxias, 
não tenho contato, aproximação ou amizade com o prefeito de Caxias, 
mas tenho acompanhado as ações e os trabalhos do prefeito de Caxias, 
da sua gestão lá na cidade de Caxias. E hoje aproveito a oportunidade 
para dirimir algumas dúvidas de uma denúncia que surgiu lá na cidade 
de Caxias. Eu mesmo recebi algumas denúncias, vi no WhatsApp que 
tinha encontrado, em um depósito, merendas estragando na cidade de 
Caxias. Eu já mandei uma equipe que verificasse pessoalmente. Tenho 
aqui uma nota da prefeitura, que eu passo a ler, fazendo uma síntese dela: 
“A Secretaria de Educação, considerando imagens divulgadas em redes 

sociais, informações distorcidas acerca do fornecimento de alimentação 
supostamente vencida, vem prestar os seguintes esclarecimentos...”. 
Aí diz que a secretaria emitiu um ofício às empresas fornecedoras 
de alimento, informando que os alimentos estavam com prazos de 
validade prestes a vencer, solicitando imediata substituição dos itens. A 
substituição dos itens foi realizada, restando por parte dos fornecedores 
o recolhimento de tais produtos. Não restando, portanto, prejuízo algum 
ao erário público. Resumindo: o prefeito de Caxias fez uma compra 
de merenda escolar no início do ano, tendo em vista a volta às aulas. 
Só que os senhores lembram que foi um período auge da pandemia 
na segunda onda e o prefeito, de forma prudente, de forma muito 
responsável, suspendeu o início das aulas, mesmo tendo comprado 
merenda. Como a merenda poderia estragar, havia feito a solicitação 
para que essa merenda pudesse ser extraviada, e a merenda nem 
ficou no almoxarifado da prefeitura, a empresa utilizou um depósito 
próximo à prefeitura, e esse alimento foi encontrado nesta semana. 
Algumas pessoas fizeram vídeos denunciando que a merenda estava 
estragando, causando prejuízos à prefeitura. No entanto, não houve 
prejuízo para a prefeitura, uma vez que a merenda foi substituída, mas a 
empresa fornecedora não fez o recolhimento deste material. Senhoras e 
senhores, o prefeito foi colocado novamente para ministrar a prefeitura 
com 78% dos votos porque tem reconhecimento da população na sua 
primeira gestão, mas tudo bem, vamos falar da segunda gestão. Se na 
segunda gestão o prefeito que voltou a administrar a cidade, reeleito, 
com uma das maiores votações do Maranhão e do Brasil, é porque tem 
reconhecimento da população, serviço prestado e uma prefeitura que tem 
várias ações em benefício da população, iria se queimar por conta de uma 
merenda que inclusive foi feita a devolução? A empresa substituiu essa 
merenda para que pudesse ser utilizado com prazo de validade maior, 
e eu inclusive já ressaltei, sem ter contado com o prefeito, já ressaltei, 
por exemplo, o Prouni municipal. Qual a prefeitura do Maranhão, qual 
a prefeitura do Brasil que utiliza um projeto tão bom para a população 
como o Prouni municipal? Eu que estudei em escola pública municipal 
e estadual teria esse benefício se fosse na cidade de Caxias, ou seja, o 
morador da cidade de Caxias, nascido na cidade de Caxias, que estudou 
em escola pública, ao passar na faculdade, ele tem a sua faculdade 
custeada, paga pela prefeitura. Pode ser para Medicina, para Direito, 
para Odontologia. Então é um trabalho realizado pela Prefeitura de 
Caxias, que é exemplo para o Maranhão, exemplo para o Brasil, e assim 
são várias outras ações. E eu não fui à Prefeitura de Caxias para pegar 
release com a imprensa, eu fiz levantamento e esse levantamento que 
eu fiz foi um levantamento nas redes sociais, foi um levantamento com 
a população. Então eu destaco aqui ações da Prefeitura de Caxias em 
defesa da população, são ações voltadas para melhoria da população 
de Caxias. E eu trago aqui, como já falei, do Prouni municipal, ações 
do Mirante da Balaiada, reformas de alguns pontos importantes para 
a cidade. O que é feito na cidade em relação à limpeza, em relação ao 
calçamento, a reforma de escolas. São muitas ações, e eu vou passar a 
trazer, a partir de agora, essas ações da Prefeitura de Caxias, e, vejam, 
quem está falando isso é um deputado fiscaliza, é um deputado que 
cobra; que cobra as ações do Governo do Estado, que cobra também 
das prefeituras. Agora com senso de justiça, com o dever de justiça. 
Eu recebi as informações, eu chequei as informações, tenho aqui uma 
nota da Prefeitura de Caxias fazendo a justificativa do que aconteceu 
e irei à cidade de Caxias, na próxima semana, novamente. Tenho uma 
equipe na cidade de Caxias. E, senhoras e senhores, é muito fácil atirar 
pedra e de forma seletiva. Nós somos deputados estaduais, fiscalizamos 
o Governo do Estado. E eu não vejo alguns deputados estaduais na 
mesma frequência, na mesma velocidade, pelo menos, fiscalizar as 
ações do Governo do Estado. Eu fiscalizo as ações do Governo do 
Estado e fiscalizo também das prefeituras. E tenho fiscalizado, e assim 
como verifiquei também na cidade de Caxias, mas, por dever de justiça, 
estou neste momento fazendo uma defesa da cidade de Caxias e da sua 
população. O prefeito que foi eleito com 78%, um prefeito que tem 
muitas ações, iria se queimar com a merenda estragada que não é nem 
da sua responsabilidade, já havia sido feito a substituição por quem 
havia vendido.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ROBERTO COSTA – Um minuto para o Deputado Wellington concluir.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só 

concluindo. Então, mais uma vez, parabéns ao Prefeito Fábio Gentil 
pela gestão na cidade de Caxias. População de Caxias, não tem um 
deputado da cidade de Caxias eleito, majoritariamente, por Caxias, 
mas, aqui na Assembleia, o Deputado Wellington do Curso defende a 
população de Caxias, luta por melhorias na cidade de Caxias e ações 
boas da Prefeitura de Caxias, com certeza, vamos trazer à tribuna da 
Assembleia e, se tiver alguma coisa errada, nós vamos levar ao prefeito 
para que possa ser corrigido. Prefeitura de Caxias, população de Caxias, 
continue contando com o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Deputado Fábio Braga por cinco minutos, sem 
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. O 
que me traz, hoje, aqui, a essa tribuna é para alardear e falar que, aos 
poucos, nós estamos voltando à vida normal. Mas é claro que essa 
vida normal, nesse momento, tem tido inúmeras dificuldades. Uma 
das coisas que tem se visto mais recente são aumento da inflação, 
aumento dos combustíveis, aumento do gás de cozinha e aumento da 
desigualdade social. Os índices não são favoráveis a qualquer país. 
Países mesmo mais desenvolvidos estão com problemas. No Maranhão, 
no Brasil não seria diferente. Mas o que me traz, também, é lembrar 
que, com esse retorno, com essa volta, nós já estamos com várias e 
várias atividades ligadas à área rural, principalmente a questão de 
feira, workshops, leilões, vários deles em funcionamento que ficaram 
durante tempo online, agora sendo presencial. Foram feitas feiras de 
agronegócios, dias de campo em Igarapé Grande, na fazenda Igarapé. 
Foi feito também, recentemente, na fazenda do grupo Maratá em Bela 
Vista, próximo a Santa Inês. Teremos nos próximos dias, também, em 
Imperatriz com várias e várias atividades ligada à questão do campo. 
Aqui o Deputado Antônio Pereira já ressaltou e já falou dessa importante 
feira de agronegócio lá da região Tocantina. E, mais recentemente, 
nessa segunda-feira, nós tivemos na cidade de Balsas a feira workshop 
de agronegócio familiar junto com a FAPCEN, junto com as entidades 
ligadas do Governo do Estado, do Governo Federal. E fizeram uma feira 
voltada para justamente difundir e alardear as tecnologias, as novas 
maneiras de plantio, as novas maneiras de criação. E isso tudo para que 
a gente possa ter o homem do campo com tecnologia ambientada na sua 
região, difundindo técnicas que foram exitosas. E aí eu quero dizer da 
participação da Gisela Introvini lá da cidade de Balsas, que é diretora 
da FAPCEN, mostrando que as técnicas usadas da maneira correta e no 
tempo correto têm sido exitosas, principalmente, no agronegócio, mas 
também na agricultura familiar. E nós dependemos muito da agricultura 
familiar. Nós dependemos da agricultura do campo. Está aqui o 
Deputado Vinícius Louro que defende a questão das vaquejadas, que 
geram inúmeros empregos, geram inúmeras oportunidades de negócios 
e que fazem a movimentação dos homens e mulheres do campo nas 
nossas regiões. E digo isso porque a maior preocupação nesse retorno 
da economia, é justamente a economia rural se desenvolver e, cada 
vez mais, gerar emprego e renda para aqueles que estão lá no campo. 
Eu digo isso porque, a cada lugar onde se fazem essas feiras, a cada 
lugar onde se propicia esse entrosamento, essa troca de tecnologia, 
essa troca de informação, está se levando para o homem do campo 
aquilo que está sendo feito pelo agronegócio, pelas grandes empresas 
de maneira exitosa. Eu quero aqui mostrar que o Maranhão tem um 
potencial muito grande na área do turismo, nós temos um potencial 
muito grande na área do agronegócio e da agricultura familiar. É um 
desperdício não se ter políticas públicas o ano inteiro, nos mandatos 
inteiros dos governadores, que não atendam principalmente as camadas 
mais carentes que vivem lá nos nossos interiores, que vivem no nosso 
povoado e que tiram o sustento da sua propriedade e fazem também o 
desenvolvimento de muitos e muitos negócios no interior do Estado 
do Maranhão. Eu tenho essa preocupação, porque venho da região de 

Vargem Grande, a região do Itapecuru, a região do Baixo Parnaíba, 
onde cada vez mais, vamos precisar que esse entrosamento, essa troca 
de tecnologia, essa troca de experiência seja constante, fazendo com 
que o homem do campo, o homem mais simples da agricultura familiar 
tenha acesso à tecnologia dos grandes grupos do agronegócio. Fazendo 
com que ele desenvolva as melhores técnicas e tenha cada vez mais 
êxito em suas experiências de criar e produzir cada vez melhor e com 
mais rentabilidade. Era isso, senhores. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA - Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Presidente, pela 
Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA - Pela Ordem, Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - É importante esse 
pronunciamento do Deputado Fábio Braga, pois nós podemos também 
nos organizar para fazer, Deputado Fábio Braga, um diagnóstico e 
inserir nos programas de governo dos candidatos. O nosso pré-candidato 
do nosso partido, Josimar de Maranhãozinho, já tem esse estudo bem 
avançado no que diz respeito a um diagnóstico do nosso setor rural do 
Maranhão. Isso é importante para que possamos inserir no programa de 
governo, só assim nós poderemos mudar essa nossa realidade no setor 
agrícola que é importante, indispensável para a sobrevivência não só 
do homem do campo, mas do homem da cidade. Dizem que, quando o 
homem do campo não roça, a cidade não almoça; quando não planta, o 
homem da cidade não janta. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Muito bem, Deputado Hélio. 

IV – ORDEM DO DIA. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ROBERTO COSTA – Requerimentos à deliberação do Plenário. 
Requerimento nº 356/21, de autoria do Deputado Rildo Amaral. Ausente. 
Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 357/21, de 
autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item III: 
Requerimento n° 356/21, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Item 4. Requerimento nº 359/2021, de autoria do 
Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Requerimento 
nº 360/2021, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Requerimento nº 361, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso. Pediu para ser transferido para a próxima Sessão, de terça-feira. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ROBERTO COSTA – Inscrito o Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, 
por 30 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - “Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Fiz essa 
toada, para ti, Maranhão!” Saúdo a todos V. Ex.ªs, deputados e 
deputadas, da Assembleia Legislativa do Estado, com os versos de 
Humberto de Maracanã. Saúdo V. Ex.ªs, com a expressão da cultura. 
Saúdo V. Ex.ªs, agradecido a todos, com quem convivi nos últimos 120 
dias, pouco menos que isso, por essa experiência, agradecidos, Deputada 
Thaiza, por ter das tantas proposições que fiz, a primeira delas, ter sido 
exatamente a que torna Patrimônio Imaterial da Cultura no Maranhão, a 
toada de Humberto, que ensaiei cantar aqui, com certeza, longe da 
capacidade do guriatã Humberto de Maracanã. Agradecido pela família 
de Humberto, a quem consultei antes de fazer a proposição, para que 
não parecesse deste parlamentar um gesto de oportunidade, mas sim 
aquilo que a iniciativa representava, verdadeiramente, a iniciativa de 
dar voz à cultura popular do Maranhão, de dar reconhecimento à cultura 
popular de nosso estado, de fazer referência aos ícones que temos no 
nosso rico estado, nesse mosaico cultural que representamos, nesse 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                 SEXTA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2021 15
caldeirão cultural que somos. Esse é o primeiro projeto de lei aprovado 
de minha autoria, de pelo menos 10 que tramitam na casa e que eu 
espero que, independente da ausência deste humilde parlamentar que 
vos fala, possam ter o mesmo destino de aprovação. Quis o destino, as 
forças do universo e Deus, em quem eu acredito muito, pudesse ser esse 
o projeto, por coincidência, na semana em que me disperso do 
parlamento, deste plenário em que, praticamente, diariamente, fiz uso 
da palavra. Até onde minha memória alcance, talvez tenha ficado 
ausente desta tribuna, sempre do lado esquerdo da Mesa do Presidente, 
não por acaso, sempre usei a tribuna desta Casa para me posicionar, 
para trazer as pautas nas quais acredito, as pautas que eu me comprometi 
em praças públicas, que eu me comprometi em campanha, que eu me 
comprometi com o material impresso que eu coloquei nas ruas, a pauta 
que eu julgava necessária aqui, na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. Tive a honra de representar o meu Estado, ainda que por 
poucos meses. Eu também não poderia deixar de agradecer a todos os 
funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, todos 
indistintamente. E o faço, nesse momento, na figura de quem não está 
aqui na Mesa, nesse momento, a figura do Bráulio. A partir do Bráulio, 
eu quero cumprimentar todos os colegas, porque vocês são os nossos 
parceiros. Vocês são os nossos colegas. E eu, como jornalista, tenho 
muitos colegas aqui. E, portanto, também na condição de jornalista, me 
honrou muito estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Eu espero 
que eu tenha também honrado as expectativas dos meus colegas da 
minha profissão, do qual me orgulho demais, me orgulho muito. Me 
ressinto também da presença do Deputado Othelino, mas faço o registro 
do presente que ganhei e que é hoje, durante alguns dias, o meu livro de 
cabeceira. Porque eu disse a ele que a figura do avô era inspiradora para 
esse deputado que assumiu o mandato naquele 15 de junho passado. E 
ele me presenteou com o livro da história de Othelino Nova Alves. É 
essa inspiração que eu tenho também. A inspiração da minha história de 
vida, a inspiração daquilo que vivi, a inspiração de uma experiência 
militante. Acima de tudo, menos do que parlamentar, menos do que 
deputado, eu fui o ser que sempre fui, militante. Aquele menino da rua 
Basson, filho de uma dona de casa, lavradora, filho de um pedreiro, 
Raimunda Silva Moraes de Sousa, Astor Moraes de Sousa. Contrariando 
a lógica como tantas outras do Partido dos Trabalhadores, consegue 
chegar a esses espaços de poder. Cheguei aqui a partir da educação que 
tive, da formação que tive de pais, de escolas públicas, porque eu só 
estudei em escolas públicas. Na igreja, no período da minha tenra idade, 
adolescente que já se vai lá muitos anos, do movimento estudantil para 
finalmente desembarcar numa agremiação partidária, num partido ao 
qual me filiei, Deputado Arnaldo, há mais de 30 anos, e o único partido 
que eu conheço como filiação partidária. O PT não é apenas uma opção 
partidária hoje, o PT hoje para este cidadão, para este deputado, é uma 
identidade, uma identidade partidária, uma identidade política, uma 
identidade social. Portanto, agradeço também e, além de agradecer aos 
colegas, a generosidade dos colegas jornalistas que sempre cobriram as 
minhas falas, além de agradecer a generosidade dos funcionários desta 
Casa, como já fiz em nome do Bráulio, sem querer cometer injustiça 
com nenhum, eu quero também externar o meu agradecimento ao titular 
deste mandato, o Deputado Zé Inácio. Mesmo na história do PT, que é 
um partido de solidariedade e compartilhamento, isso nunca tinha 
acontecido de um deputado se ausentar para que outro colega pudesse 
fazer uso do exercício da experiência parlamentar. Portanto, ainda que 
tenha sido por um motivo de saúde, o que eu não desejo que aconteça 
em hipótese alguma mais, mesmo assim, eu tenho que reconhecer 
publicamente que não era motivo suficiente para passar tanto tempo 
ausente, mas foi por que o Deputado Zé Inácio queria trazer aqui para a 
Assembleia Legislativa do Estado outro perfil de parlamentar, um perfil 
de parlamentar militante. Foram essas palavras que ele usou quando me 
propôs, ao se ausentar, e ele fez isso por três vezes. Eu relutava um 
pouco, porque eu achava que ele deveria seguir na sua labuta diária 
aqui, porque ele nos representava dignamente, nos representará e nos 
representa dignamente, mas, no mês de junho, eu aceitei a proposta dele 
de que eu pudesse passar aqui uma experiência para ele pudesse fazer 
seus procedimentos cirúrgicos, mas, graças a Deus, ele se encontra 

pleno para voltar a esta Casa e, independente do procedimento que teve 
que fazer, o gesto foi de natureza política. Portanto, quero aqui 
reverenciar meu colega Zé Inácio. Também, como parlamentar com 
essa experiência que tive, eu não poderia deixar de me posicionar, 
politicamente, eu nunca tive medo de me posicionar politicamente, 
portanto, as pautas que trouxe para cá, não eram pautas apenas amenas, 
como a pauta do primeiro projeto de lei votado e aprovado nessa Casa, 
que eu espero brevemente promulgado, que trata da cultura que é algo 
universal. Um projeto que não é propriedade deste deputado, esse 
projeto é propriedade dos 41 outros deputados, porque esse projeto foi 
aprovado por unanimidade pelos companheiros do Parlamento, 
indistintamente, de suas posições políticas, eventualmente, divergentes. 
Eu aprendi aqui na Assembleia Legislativa do Estado, aprendi com a 
serenidade do Presidente Othelino, aprendi com a experiência do 
Deputado Arnaldo Melo, aprendi no antagonismo de algumas vezes que 
reverberamos aqui com o Deputado Marcos Caldas, aprendi com a 
Deputada Mical Damasceno, que ao contrário do que ela imagina, nós 
temos muito mais convergências do que divergências, aprendi com o 
Deputado Wellington do Curso, aprendi com o Deputado, meu amigo 
Hélio Soares, quem conheço há muito tempo, e ele sabe disso, do 
carinho e apreço que tenho por ele, aprendi com outra ausência sentida 
que tenho aqui hoje, com a Deputada Socorro Waquim, com a Deputada 
Betel, com a Deputada Daniella Tema, que estiveram comigo, quando 
eu pautei a questão da Casa da Mulher, mesmo na condição de homem. 
Fiz questão de pautar as questões de gênero nessa Casa, aprendi com 
vários colegas parlamentares e aqueles que não tive a oportunidade de 
aprender, pelo pouco tempo que tive, eu tive a melhor convivência, a 
melhor acolhida. Eu saio aqui, Deputada Detinha, pleno, com a sensação 
de dever cumprido, com a sensação de que, o esforço que fiz foi para 
tentar construir, em quatro meses, aquilo que eu me dispunha a fazer em 
quatro anos. Uma das primeiras pessoas que visitei como Deputado tão 
logo fui eleito, foi o Deputado Vinícius, que é da minha Pedreiras. 
Pedreiras, Deputado Vinícius, se sentiu muito representada por nós, eu 
não sei se bem eu não sei se mal, mas se sentiu muito representada por 
nós, eu tive a felicidade.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - O senhor está nos 
causando um problema, porque o Vinícius queria ir para o PT, eu disse: 
não senhor, não pode largar o nosso partido.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Eu, inclusive, o Deputado Vinícius sabe disso, eu fui candidato a 
prefeito em Pedreiras e um dos meus principais adversários era o pai 
do Deputado Vinícius, o Deputado Raimundo Louro. Eu com pouco 
mais de cabelo na cabeça, um pouco menos de idade, mas todos nós 
muito jovens naquela época, o pai dele e eu, em 1996, nós disputamos a 
Prefeitura de Pedreira. Eu fiquei em terceiro lugar. O Edmilson Filho, que 
era outro jovem político à época, ficou em primeiro lugar; e o Deputado 
Raimundo Louro, em segundo lugar. Depois ele veio a ser prefeito e 
depois nós do PT assumimos a prefeitura com o Prefeito Leno Wilson. 
São histórias que são construídas de uma vida. Mas, como eu disse, eu 
já falei, eu já agradeci, eu já coloquei um pouco da trajetória, mas um 
político ele tem que ter posição. E, no momento em que eu me despeço 
do plenário da Assembleia Legislativa do Estado, Deputada Daniella, 
nossa Procuradora, eu quero dizer que não falo nesse momento só em 
meu nome, mas de uma conformação de maioria dentro do Partido dos 
Trabalhadores. Eu quero dizer que o cenário político do Maranhão é um 
cenário complexo, é um cenário que é muito difícil para o Governador 
Flávio Dino se posicionar e fazer opção se ele não conseguir unificar 
as forças que compõem a disputa do ano que vem, quando deixará o 
governo para se dedicar à disputa ao senado. E, pelo trabalho que fez 
no Maranhão, pelos resultados que deu ao estado do Maranhão, eu não 
tenho dúvidas que o Governador Flávio Dino será, na única vaga que 
tem ao Senado, o nosso Senador da República.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado 
Henrique, quando possível, um aparte, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Concedido.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) - Deputado 
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Henrique, primeiramente, eu quero parabenizá-lo pela passagem de V. 
Exa. na Assembleia Legislativa. Parabenizá-lo porque nós sabemos 
da dificuldade que o Brasil está passando, que o estado do Maranhão 
também está passando. E nós aqui, na Assembleia Legislativa, somos 
representantes do povo. O senhor conseguiu uma proeza que poucos 
aqui conseguiram, porque durante esses quatro meses que V. Exa. 
esteve aqui na Assembleia Legislativa, V. Exa. mesmo colocou, deu o 
máximo de si. Andou os quatro cantos do Maranhão visitando as bases, 
visitando os correligionários e trazendo as demandas para o Governo do 
Estado do Maranhão e até mesmo defendendo-as aqui na Assembleia 
Legislativa. Eu falo isso porque realmente o seu mandato, agora desses 
quatro meses, foi surpreendente, haja vista pelo pouco tempo e a força 
de vontade de V. Excelência principalmente. Nós sabemos que essas 
dificuldades refletem também um pouco no nosso trabalho quando nós 
temos essas dificuldades de alocar nossos recursos para as bases, para 
os municípios, os povoados, as associações. Mas o pouco que a gente 
pode nos doar a gente o faz. E V.Exa. tem feito de forma esplêndida. 
Então quero aqui lhe parabenizar. Essa Casa vai sentir saudade de V. 
Excelência, mas eu creio que por pouco tempo, haja vista que o povo 
do Maranhão viu o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa e eu 
sei que isso vai ecoar para o próximo ano dentro do seu pleito eleitoral. 
Então parabéns por essa passagem aqui na Assembleia legislativa. O 
povo de Pedreiras também ficou muito satisfeito com a sua passagem 
aqui também nesta Casa, que é a Casa do Povo. E sei que novos dias 
para o Deputado Luís Henrique Lula vai ter dentro da Assembleia do 
Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Obrigado, Deputado Vinícius, pela generosidade de suas palavras. 
Deputado Hélio. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - Muito 
obrigado, Deputado Luís Henrique Lula. V. Ex.ª pode até acrescentar 
o Dino, o Soares, que cabe. O Louro também, e Louro com muita 
justiça, porque faz uma política da boa vizinhança, que são os seus 
adversários. V. Ex.ª, quando assumiu, visitou primeiro os Louros de 
Pedreiras. V. Ex.ª é originário dessa cidade promissora, agregadora e 
que é notabilizada pela sua potencialidade no Maranhão. Eu gostaria de 
acrescentar aqui o seu pronunciamento de agora, não é uma despedida, 
é um até breve, que V. Ex.ª vai voltar logo, se Deus quiser. Ele vai 
te iluminar para que possa dar prosseguimento, aqui na Casa, ao seu 
trabalho valioso visto por todos nós e pela população maranhense. V. 
Ex.ª não estará mais presente, mas a sua nobreza vai fazer com que V. 
Ex.ª esteja sempre presente aqui na Casa, lembrado por todos nós. V. 
Ex.ª vai estar sempre presente pelo que plantou, pelo que deixou e pelo 
que vai continuar fazendo pelo Maranhão e representando a Casa. Que 
Deus te ilumine, que V. Ex.ª possa voltar em breve ao nosso convívio. 
Peço a Deus também que me retorne para que eu possa lhe esperar aqui 
na Casa.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Esta Casa sem V. Ex.ª não é a mesma, Deputado Hélio. V. Ex.ª é nosso 
comentarista. Deputado Arnaldo, me dê a honra.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (aparte) – Ilustre, 
Deputado Luiz Henrique, com muita satisfação que o cumprimento 
nesta manhã. Nesses dias que tive o privilégio de ter uma convivência 
mais próxima com V. Ex.ª, eu percebi como, às vezes, o nosso sistema 
eleitoral pode ser produtivo ou cruel, pensando exatamente no 
nosso sistema proporcional, em que a legitimidade do mandatário, a 
representativa do mandatário depende de questões muito complexas. 
Faço essa referência aos dois ilustres deputados do PT, nosso colega que 
sempre está aqui presente, Zé Inácio, deputado competente, dedicado 
e correto que muito contribui tanto com o Maranhão em termos de 
ações parlamentares, como também como um grande militante do PT. 
Eu falo esse comentário inicial sobre a representatividades, senhor 
deputado, pela oportunidade de aqui chegar à Casa Legislativa maior 
do Estado e ver a capacidade que V. Ex.ª teve em tão pouco tempo de 
gerar tantas matérias de interesse da sociedade maranhense, apesar de 
falar sempre na militância, que é algo importante, é inerente da sua 
pessoa, a militância partidária nesse partido gigantesco, que é o PT, 

mas V. Ex.ª consegue trazer na sua essência de homem maranhense, 
de homem simples lá do interior, da beira do nosso querido Mearim, a 
vontade de fazer e realizar. E essa vontade, ela transborda, ele transpõe 
os limites da região e consegue alcançar em tão pouco tempo todo 
o Estado do Maranhão, Vossa Excelência conseguiu em tão pouco 
tempo, preencher, como poucos de nós que aqui temos a oportunidade 
de passar, esses dias de sessões, esses dias de trabalho de comissões, 
levando um alto nível de produtividade parlamentar. Eu sei que isso 
é a vontade que estava acirrada no seu peito, de vir até esta Casa, que 
Vossa Excelência que já tramitou aqui em outros gabinetes, e aprendeu 
muito da técnica legislativa, mas veio nos dar exemplo de que é preciso 
renovar, é preciso revigorar, e eu digo isso, do auge de tantos mandatos 
que tenho, e trago a palavra inspiradora para Vossa Excelência, de 
estímulo, para que Vossa Excelência, com certeza, esteja aqui no 
próximo mandato. Isso faz parte da representatividade que Vossa 
Excelência não conseguiu no primeiro momento, quando as regras do 
jogo não deixaram que Vossa Excelência fosse titularizado, diplomado, 
como representante do povo do Maranhão, no primeiro momento, mas 
aí mostra exatamente a importância dos suplentes, a importância de 
que haja esse ordenamento proporcional do voto recebido. E é nesse 
momento que a sensibilidade do Zé Inácio, flui, entendendo que, com 
certeza, o cidadão Luiz Henrique Lula da Silva, iria representar muito 
bem a figura do deputado titular. E digo, Vossa Excelência cumpriu 
muito bem, orgulhou todos nós nesta Casa. Tenho certeza que o meu 
sentimento nessa hora é o sentimento dos deputados, seus colegas, é 
o sentimento de todos que acompanharam esses dias de trabalhos 
efetivados pelo ordenamento jurídico do mandato, mas tenho certeza 
também que o povo do Maranhão pensa neste momento sobre os dias 
felizes que V.Exa. aqui passou. Seja sempre bem-vindo, e sempre pode 
ter a certeza de que o Deputado Arnaldo Melo torce por maranhenses 
trabalhadores, sejam homens ou mulheres que trabalham sempre nesse 
sentido de construir uma vida melhor para aqueles que mais necessitam. 
Seja feliz na sua caminhada, deputado. 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Obrigado, Deputado Arnaldo, pela sua generosidade. Eu que tive 
a oportunidade de ser chefe de gabinete do Deputado Zé Carlos, no 
período em que V.Exa. presidiu esta Casa, aqui também. Portanto, 
fico muito feliz de poder receber o reconhecimento do seu carinho, do 
seu apreço ao trabalho que nós fazemos aqui. Por fim, companheiro 
Deputado Ariston, que como eu, também, veio da condição de 
suplência, e agora tive a felicidade de experimentar sua ascensão na 
titularidade. Eu faço das palavras do Deputado Arnaldo, as minhas, no 
sentido que independente da condição que estejamos, mesmo que não 
seja aqui, nós possamos trabalhar por aquele que é o único patrão de 
homens públicos como V.Exa. como todos os outros deputados que aqui 
estão. Pude acompanhar a altivez de deputados que aqui nesta mesma 
Tribuna, fizeram uso das suas posições políticas, como o Deputado 
Yglésio, como o Deputado Duarte Júnior, como Deputado Wellington 
e tantos outros parlamentares que, como eu, gostam de fazer uso do 
parlar, afinal de contas isso aqui é um parlamento e, naturalmente, que 
nós fizemos uso. Fazemos uso todos nós com seu estilo, com a sua 
lógica, com o que fundamenta sua história e suas proposições. Cada um 
de nós atua de maneira que o povo do Maranhão seja sempre o objetivo 
maior de todos nós. Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO (aparte) – Quero 
dizer que o time do PT foi muito bom aqui na Assembleia, que foi o 
nosso amigo Zé Inácio, jogador excelente e veio um reserva ainda muito 
parecido. Então vocês dois não trouxeram aqui a linha partidarismo, 
mas veio a linha de defender o povo. Então parabéns a V. Excelência 
por esses dias que passou conosco. Não o conhecia, passei a conhecê-lo 
e muito fiquei gratificante em conhecê-lo. Parabéns por participar esses 
dias aqui. Vossa Exa. está de parabéns. 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Obrigado, Deputado Ariston. Para finalizar, meu tempo se encerra. 
Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte) – Olha, 
foi uma grata satisfação encontrar V.Exa. aqui. Ouvia muito falar 
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quando V.Exa. era chefe de gabinete de Zé Carlos, e agora soube que é 
conterrâneo do meu amigo Vinícius. Eu até pensava que V.Exa. era lá 
das barrancas nossas lá da região do Itapecuru, das barrancas do Munim 
ali da região. Mas foi uma grata satisfação ter V.Exa. aqui. Eu acho que 
sua experiência, seu convívio aqui foi muito bom. E o interessante é que 
política é um lugar que se encontram várias e várias situações e onde 
é muito mal falado, mas também é um lugar onde se fazem grandes 
amizades, se constroem grandes amizades e também se encontram 
pessoas como você, que faz da sua vida política uma vida, como disse o 
Arnaldo Melo, construindo dentro do seu grupo político, dentro do seu 
partido político, dentro da sua militância. Então meus parabéns e volte 
em breve com um novo mandato.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Muito obrigado, Deputado Fábio. Por fim, eu até pediria a tolerância 
da Mesa e eu vou ter. Quem está presidindo a Mesa agora é o Deputado 
Hélio Soares. Eu, por fim, como disse, nenhum homem público pode 
se escusar de posições políticas claras. E eu quero, nesse derradeiro 
pronunciamento, Deputado Vinícius, que em meu nome, em nome 
de uma maioria consolidada pelo Partido dos Trabalhadores, em sua 
direção, eu quero anunciar aqui, Deputado Presidente Hélio Soares, que 
o Partido dos Trabalhadores, ano que vem, não terá apenas candidatos 
a deputados estadual e federal. Eu quero comunicar que, ainda que essa 
decisão precise ser consolidada nos encontros que o PT vai fazer, nos 
encontros que o PT tem o seu rito, mas, a partir de agora, eu quero 
comunicar ao povo do Maranhão que o PT irá lançar candidato a 
governador do Maranhão. Nós estamos comunicando ao povo do 
Maranhão, Presidente Hélio, que nós iremos, a partir da caravana Lula 
Livre, Brasil Livre, que interiorizará o debate sobre o Fora Bolsonaro, 
que interiorizará o debate da inocência do Presidente Lula, não nos 
interessa apenas a liberdade, nos interessa provar a sua inocência, 
porque ela está provada por todas as marmotas que o Sérgio Moro 
fez, mas, ainda assim, precisamos ratificar isso no seio do Maranhão, 
nos mais diferentes rincões e recantos deste estado. Iremos também, 
paralelo a essas duas missões, levar o nome do Secretário de Estado da 
Educação, Felipe Camarão, como candidato a governador do Maranhão. 
Se o Maranhão tinha três candidaturas, ele agora tem o candidato 
do Lula do Maranhão, o candidato do Lula no Maranhão. Mesmo 
que tenhamos respeito a todos os outros nomes lançados, respeito ao 
Senador Weverton, respeito ao Vice-governador Brandão, respeito 
ao ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, ao que estar por vir, o 
representante do Bolsonaro no estado, mas o Partido dos Trabalhadores, 
conformando a maioria interna, no momento certo, irá ratificar o que 
digo aqui e irá lançar, a partir da próxima caravana, Deputado Vinicius, 
e não por acaso, em nossa Pedreiras. Lá, o companheiro Felipe 
Camarão já falará como nosso nome a candidato ao governo do estado 
do Maranhão. Portanto, ao encerrar o meu pronunciamento, derradeiro 
pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Wellington do Curso pede um aparte.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Eu quero dizer que o Partido dos Trabalhadores, na medida em que 
não há, neste momento, uma convergência em torno de um nome, que 
nós nos sentimos também no direito de lançar um dos nossos quadros 
na disputa eleitoral. Agora é com o povo, e eu espero que o povo possa 
fazer a melhor escolha porque, mesmo quando erra, o povo está certo, 
porque o povo bota e o povo tira. Eu tenho certeza de que, ano que vem, 
o presidente que aí está será aposentado pelas urnas, para ser educado 
com ele, e nós teremos de volta o país que nós perdemos cinco anos atrás 
a partir de um golpe dado na Presidenta Dilma. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte) 
– Presidente Hélio Soares, presidindo a sessão, é rapidinho, menos de 
um minuto. Primeiro, o que chamou a atenção foi que V. Ex.ª peitou o 
Brandão, peitou o governador, e aí eu botei foi fé porque eu sou oposição 
e fiquei radiante aqui porque o cabra tem que ter coragem, na política 
tem que ter coragem, e o cabra peitou o governador, peitou o Brandão. 
Partido se fortalece assim, partido se fortalece com candidatura. Assim 
como tem aqui, Deputado Vinícius, Deputado Hélio, tem a candidatura 

de Josimar, com certeza quem ganha com isso é o Maranhão, porque vai 
ter vários candidatos para escolher aquele que melhor possa administrar 
o nosso Estado, e tirar do atoleiro - do atoleiro - da miséria que Flávio 
Dino colocou o Maranhão. Então, quanto mais candidaturas, melhor 
para restabelecer a ordem e o caos instalado pelo comunista Flávio 
Dino no Maranhão, e por último, parabenizá-lo por esse tempo aqui 
na Assembleia, de forma assídua, de forma pontual e também muito 
proativa na Assembleia, fortalecendo o Parlamento Estadual. Que Deus 
o abençoe!

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Obrigado, Deputado Wellington, tenho concordância com parte da 
sua fala, e você sabe que discordância com a outra parte dela, porque 
o meu desejo, é que o melhor governador do Maranhão, possa também 
apoiar o melhor candidato a governador, que o PT está apresentando 
para a disputa do ano 2022. Portanto, companheiros e companheiras, 
que assim que nós nos tratamos no PT, e é assim que eu quero sair daqui, 
do mesmo jeito que entrei, tomando posse, lá na sede do Partido dos 
Trabalhadores, é assim que eu quero sair daqui, com o PT no coração, o 
povo do Maranhão no coração e, naturalmente, quem me deu formação, 
régua e compasso político, que é o Partido dos Trabalhadores. Por isso 
que, como o MST costuma usar seu boné para lhe representar, nesse 
momento, faço uso do mesmo expediente, para simbolizar o meu 
compromisso com o meu partido, o meu compromisso com o meu 
Estado, o meu compromisso com o meu país. Humberto de Maracanã, 
presente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
HÉLIO SOARES – Dando prosseguimento à Sessão, chamamos aqui 
o Tempo dos Partidos e Blocos: Blocos Parlamentar Independente, 
MDB, PRTB, PMN, é com nosso líder decano da Casa, Deputado 
Arnaldo Melo, oito minutos, com direito a apartes. Vai usar, deputado? 
Nós queríamos ouvi-lo como decano da Casa. Bloco Parlamentar 
Democrático Republicano, oito minutos, líder Vinícius Louro, declina. 
Bloco Parlamentar Democrático Solidariedade, líder Ciro Neto, 
declina, está ausente. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
líder professor Marco Aurélio, ausente, mas é integrante do Bloco, a 
Deputada Daniella Tema, por 37 minutos, com direito a apartes, mas a 
senhora tem prerrogativa para usar até o tempo todo e ficaria aqui lhe 
assistindo até a tarde.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão da 
oradora) - Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, 
todos os internautas que nos acompanham por meio das redes sociais, 
bom dia a todos vocês! Inicialmente, eu gostaria de começar o meu 
pronunciamento, aqui, cumprimentando o colega Luiz Henrique, 
grande deputado que eu tive a oportunidade de conhecer aqui na Casa, 
grande político, que, com certeza, Deputado Luiz, V.Exa. deixou a sua 
marca aqui na Casa. Muito nos ensinou, muito contribuiu nesse curto 
intervalo que por aqui passou. Vai deixar muita saudade. E eu espero 
que, em breve, V. Ex.ª retorne à esta Casa de forma efetiva para dividir, 
junto comigo e com tantos outros colegas, mais um mandato. E quero, 
aqui, também, cumprimentar, de forma toda especial, os meus amigos e 
correligionários políticos da cidade de Açailândia que aqui se encontram, 
hoje. Na pessoa de nosso Presidente Filibergue, deixo um abraço a 
toda a Câmara Municipal de Açailândia. Cumprimentando, também, o 
Vereador Odarci, Vereador Erivelton, Cleones, Ricardo. É um prazer 
tê-los aqui, hoje, dentro da Assembleia Legislativa, acompanhando os 
nossos trabalhos. É um prazer também somar junto a vocês na cidade de 
Açailândia. Como tenho dito, Açailândia pode contar com uma deputada 
presente que vai defender os interesses, principalmente, da população. 
Quero cumprimentar, de forma especial, também, os vereadores da 
cidade de Cândido Mendes. Cumprimentar na pessoa do Vereador Tayron 
e do grande amigo e suplente Vereador Rafael Amorim. Cumprimento 
os vereadores que fazem oposição no município de Açailândia. Hoje 
quero, aqui, neste momento, destacar a minha passagem pela cidade 
de Santa Inês, onde tive oportunidade, na semana passada, de poder 
acompanhar o início dos trabalhos da Procuradoria da Mulher. Foi 
minha primeira ação como Procuradora da Assembleia Legislativa, 
participar do início dos trabalhos, Deputado Vinicius Louro, da Câmara 
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Municipal da cidade de Açailândia. Acompanhei o Presidente Othelino, 
a quem eu quero aqui também agradecer por todo feito, principalmente, 
no que tange a nós mulheres políticas aqui da Assembleia Legislativa do 
Maranhão. Quero destacar também o belíssimo trabalho. Não dá para 
falar da Procuradoria da Mulher da cidade de Santa Inês e não falar nas 
Procuradoras, Eliana Lira e Danira Rios, a quem eu quero desejar sorte 
e sucesso. E também não dá para falar da mulher na cidade de Santa 
Inês sem falar do brilhante trabalho que a primeira dama do município, 
Paula Pardo, vem desenvolvendo naquele município. É claro que com 
o apoio do ex-colega de parlamento, deputado, agora, Prefeito Felipe 
dos Pneus. Quero também parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que 
vem desenvolvendo naquele município tão importante para o estado 
do Maranhão. E a Paula tem desenvolvido um trabalho lindo. Inclusive 
deu início agora aos trabalhos no gabinete de políticas públicas para 
mulheres, algo inovador no estado do Maranhão... 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputada 
Daniella Tema, quando possível um aparte.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Claro, 
Vinícius. Claro, Deputado. No gabinete de políticas públicas para 
mulheres na cidade de Santa Inês. Tenho certeza que ela vai desenvolver 
um brilhante trabalho lá. Ela que sempre foi tão comprometida, que 
teve a oportunidade de passar pela Casa da Mulher Brasileira aqui, em 
São Luís, e com todo o aprendizado aqui dentro da Casa tenho certeza 
que vai implantar um trabalho brilhante nesse gabinete de políticas 
públicas voltado para mulheres. Também, atendendo o convite da 
amiga Deputada Mical Damasceno, passei pela cidade de Santa Inês, 
onde participei do Congresso EBO. Um grande momento histórico, na 
verdade, para a igreja Assembleias de Deus. Então eu quero agradecer 
a Deputada Mical pelo convite, por me oportunizar um momento de 
tamanha unção. Deputada, obrigada. Mais uma vez, meus parabéns 
por representar tão bem o seu segmento evangélico. V.Exa. muito nos 
orgulha. Quero aqui também ressaltar e destacar a minha passagem 
pela cidade de Tuntum, acompanhando o Governador Flávio Dino, o 
Vice-Governador Carlos Brandão, que lá, na oportunidade, na última 
sexta-feira, anunciou inúmeras ações para o município. Inclusive quero 
aqui ressaltar a todos a emenda no valor de um milhão de reais que, 
naquela oportunidade, destinei ao município de Tuntum para melhorar 
a infraestrutura do município com a implantação de pavimentação 
asfáltica dentro da cidade de Tuntum. Nós que temos compromisso com 
o município porque lá fomos votados, e nada melhor para agradecer 
toda a confiança naquela população se não for por meio do nosso 
trabalho. Quero aqui também, de forma muito honrosa, fazer menção 
ao prefeito de Caxias, ao Prefeito Fábio Gentil. Assisti atentamente ao 
pronunciamento do Deputado Wellington do Curso e, pegando carona 
aqui nas palavras do Deputado Wellington, palavras sábias como 
sempre, deputado, defendendo uma causa justa, a causa do município 
de Caxias, a causa dos apontamentos, das críticas feitas por uma ação 
totalmente orquestrada. Nós sabemos do compromisso do Prefeito 
Fábio Gentil, nós sabemos de todo trabalho que ele tem feito, um 
trabalho inovador, inclusive, principalmente no que tange à educação, 
e aí você vê as pessoas agirem de forma covarde com um prefeito que 
tem trabalhado e que tem mostrado compromisso com a educação do 
povo caxiense. Quero, Deputado Wellington do Curso, fazer das suas 
palavras as minhas também porque a gente sabe, por meio da nota que 
foi emitida pela Secretaria de Educação do Município, que a merenda 
foi trocada em tempo hábil, não havendo prejuízo nenhum ao município 
de Caxias ou às crianças. Eu sou nutricionista por formação e sei muito 
bem da importância de uma merenda de qualidade, principalmente 
para as crianças que tanto precisam, que são vulneráveis e que muitas 
vezes estão na escola simplesmente pelo alimento. Quero dizer aqui 
que eu me solidarizo com a Prefeitura de Caxias e com a Secretaria de 
Educação. Aquela ação para expor a gestão do Prefeito Fábio Gentil, 
todos os caxienses e todos nós, que acompanhamos o trabalho que ele 
vem desenvolvendo lá, repudiamos o que fizeram. Quero ratificar mais 
uma vez meus parabéns não só ao prefeito, mas também à secretária. 
Deputado Wellington, faça minhas cada palavra sua. Deputado Vinicius, 
fique à vontade. Deputado Wellington, concedo logo após.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) – 
Deputada Daniella Tema, primeiramente, eu quero parabenizá-la pelas 
suas palavras, pela sua atuação aqui na Assembleia Legislativa. Desde 
o primeiro dia, V. Ex.ª trabalha aqui como deputada estadual, tem 
defendido bastante o povo do Maranhão, tem defendido bastante a sua 
região, a cidade de Tuntum, a cidade de Presidente Dutra e todas as 
cidades circunvizinhas. V. Ex.ª tem um grande articulador político, que 
é o Ex-Prefeito Tema. Como tenho o Raimundo Louro, na cidade de 
Pedreiras, praticamente nós somos dois deputados em um, e eu acredito 
que V. Ex.ª seja da mesma forma. Mas quero também parabenizá-la 
pela sua atuação à frente da Procuradoria da Mulher. Eu acompanhei 
um pouco do seu trabalho e vi logo de cara, assim que V. Ex.ª assumiu 
a Procuradoria da Mulher, já rodando todo o estado do Maranhão, 
saindo de manhã para um evento na Câmara Municipal de Santa Inês, 
quando eu fui ver, V. Ex.ª já estava, na cidade de São Mateus, com a 
Deputada Mical. Isso mostra que a Assembleia Legislativa, lógico não 
menosprezando o trabalho também da Deputada Helena Duailibe, mas 
mostra o avanço da Procuradoria da Mulher em defesa dos direitos das 
mulheres, em defesa da mulher em si, que nós sabemos que muitos 
atos de atrocidades vêm acontecendo no nosso estado do Maranhão, 
como o feminicídio. E V. Ex.ª está atenta dentro de todas essas questões 
e, principalmente, o parlamentar tem que estar não somente no seu 
gabinete, mas também nas bases, e vejo a preocupação, principalmente 
no período eleitoral, quando V. Ex.ª está na base fazendo também o seu 
trabalho como parlamentar, também preocupada com a sua reeleição, 
mas, acima de tudo, também trabalhando com as questões feministas, 
aqui no Estado do Maranhão. Então, parabéns por esse trabalho, 
parabéns por essa dedicação e quem ganha é o povo e aqui o parlamento 
estadual, a Assembleia Legislativa. 

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Obrigada, 
Deputado Vinícius. Realmente, o que os olhos não veem o coração sente! 
Eu assim como V. Ex.ª tenho percorrido todo o Estado do Maranhão 
para acompanhar as necessidades e as mazelas de todos os maranhenses 
e por meio desse mandato buscar de forma efetiva, levar um pouco mais 
de dignidade a toda a nossa população. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte) 
– É só para ressaltar o meu pronunciamento, inicialmente, e agora 
abordado com V. Ex.ª. O prefeito que teve 78% da aprovação na cidade 
de Caxias, é sinal que fez um bom mandato durante 04 anos e ele não 
foi reeleito com 51%, com 52%, foi reeleito com 78%. A população de 
Caxias queria o seu retorno para administrar a cidade, e muitas ações 
importantes para a população. E principalmente denúncias de forma 
leviana, infundada, e orquestrada para tentar prejudicar. E eu fiscalizo, 
eu cobro tanto do Governo do Estado como prefeitura. Tanto é que eu 
fui abordado, mandaram as denúncias para mim: Deputado Wellington, 
está acontecendo isso em Caxias. O senhor já tomou conhecimento? Eu 
mandei imediatamente uma pessoa para Caxias e comecei a verificar 
o que estava acontecendo. Encontrei a nota da prefeitura fazendo a 
sua justificativa. Ou seja, no período do ápice da pandemia, o prefeito 
havia comprado a merenda, não deu para começar as aulas, suspendeu 
o início das aulas, e solicitou a troca, a substituição da merenda, e a 
merenda não foi encontrada no almoxarifado da prefeitura ao lado, 
responsabilidade do fornecedor. E estão tentando prejudicar o prefeito, 
tentando atrapalhar a gestão, mas aqui conte com o nosso apoio, com a 
nossa defesa e a nossa luta. Parabéns pelo pronunciamento!

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Eu quero 
dizer que eu me uno a Vossa Excelência em defesa da população de 
Caxias, e que não vai adiantar tentarem macular a imagem do prefeito 
dessa forma, porque, acima de tudo, a população de Caxias conhece 
o trabalho que ele vem desenvolvendo. Prova disso é o resultado das 
últimas eleições. E nós estaremos aqui, Wellington, vou estar aqui com 
Vossa Excelência, com quem mais queira defender uma política séria e 
comprometida, para defender os interesses da população do Maranhão 
e também os interesses da população de Caxias. Não é uma ação isolada 
como essa que vai macular ou sujar o nome de um prefeito que tem 
trabalhado tanto, tem mostrado inclusive que é exemplo para muitos 
outros municípios maranhenses. Então, eu aqui faço, mais uma vez, 
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encerro as minhas palavras dizendo que cada palavra dita por Vossa 
Excelência, eu assino embaixo e faço de cada palavra sua também as 
minhas. Muito obrigada. Bom dia, Deputado!

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(aparte) - Eu queria aparteá-la, perdoe um pouco a ausência, eu tive que 
dar uma entrevista à TV Difusora, mas eu não poderia deixar de apartear 
Vossa Excelência pela generosidade de suas palavras iniciais quanto a 
esse deputado. Queria dizer que a minha ausência desse plenário é uma 
ausência que me traz naturalmente, não me traz alegria, mas também 
não me traz tristeza, porque eu entendo que durante o tempo que aqui 
estive, pude exercer, dentro da medida do possível, utilizando todos 
os recursos que um parlamentar pode usar: requerimentos, moções, 
títulos de cidadão, comendas. Mas principalmente, indicações, emendas 
parlamentares, projetos de lei de natureza ordinária ou legislativa, que 
possam dialogar em benefício do povo do Maranhão. Que a minha 
ausência, deputada, na Casa, que será factível, que ela permaneça nas 
propostas que aqui eu coloquei. E aí eu gostaria de ver a solidariedade 
de meus pares para que a minha ausência, o melhor que eu possa 
receber além da generosidade dessas palavras, como a sua, é também 
que essas propostas todas feitas a bem do povo do Maranhão, a bem da 
população do nosso Estado tramitem e virem, na vida prática do povo, 
aquilo que o povo precisa. Eu coloquei propostas no campo do direito 
dos trabalhadores rurais. Eu coloquei propostas, projeto de lei no campo 
da legislação ambiental. Eu coloquei proposições que dialogam com a 
vida cultural do nosso estado. Eu coloquei propostas que dialogam com 
a política de direito das minorias, das mulheres, portanto que a minha 
ausência não seja sentida desde que essas propostas sejam votadas 
por V. Exas. como já foi a PL Maranhão Meu Tesouro, Meu Torrão, 
tornando patrimônio imaterial da cultura do Maranhão. Que de igual 
modo as demais nove ou dez proposições desse caráter também recebam 
o mesmo tratamento dos companheiros e companheiras deputados aqui 
da Assembleia Legislativa do Estado. Eu quero aproveitar também o 
aparte para me redimir de um erro, e V. Exa. me dá essa oportunidade. 
Falei e agradeci a todo mundo, mas esqueci de agradecer as pessoas 
que me acompanharam na minha vinda aqui. Seria imperdoável não 
agradecer ao Maxsuel Guerra. Seria imperdoável não agradecer a Rose 
Frazão. Seria imperdoável não agradecer a Isabela e ao Eduardo da 
Comunicação, a Bianca, que secretaria o gabinete, a Gabi, a Pétala, 
a Evile, a todos os companheiros. Alguns deles, até, Deputada, de 
maneira voluntária, porque V.Exa. sabe da limitação de um deputado 
suplente. Praticamente, nós tínhamos aqui uma assessoria informal, mas 
os companheiros que vieram para cá vieram de maneira voluntária para 
contribuir com esse projeto, porque a Assembleia, infelizmente, não 
nos abarcou no sentido da remuneração devida e justa financeira. Eu 
acho que, inclusive, Deputado Hélio, fosse uma matéria para se pensar. 
Não que os deputados que cheguem tenham a mesma quantidade de 
assessoramento que os deputados titulares, mas que os deputados 
suplentes possam também, minimamente, vir para cá em condições 
de trabalhar. Esse deputado só pôde fazer seu trabalho porque esses 
companheiros, voluntariamente, do PT, me ajudaram: o João Manoel, o 
Joca. E tomara Deus que eu não cometa nenhuma injustiça. Eu busquei 
aqui na memória, na emoção, lembrar de todos que, diariamente, se 
dirigiram para cá apenas, praticamente, com o dinheiro do transporte 
e da alimentação, porque eles almoçavam aqui na própria Assembleia. 
Eu sou muito grato a esses companheiros que construíram comigo, a 
Karla, também - como vou esquecer da Karla - que construíram comigo 
essa possibilidade de exercer esse mandato que eu espero que tenha 
dignificado o povo do Maranhão, o meu partido e todas essas pessoas 
que, de alguma forma, acreditaram, os meus eleitores, as pessoas que 
votaram nesse parlamentar. Que eu possa ter tido a capacidade de 
devolver a eles toda a expectativa gerada. Muito obrigado, Deputada, 
por ter me dado a oportunidade de reparar essa falha que seria grave se 
a senhora não pudesse me dar essa oportunidade 

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Claro, 
Deputado Luiz Henrique, não tenha dúvida de que a sua passagem aqui 
vai ficar marcada nos Anais desta Casa. V. Ex.ª não vai mais estar aqui 
conosco, em corpo presente, mas continuará aqui por meio dos seus 

projetos que estão tramitando nesta Casa e que nós teremos muito prazer 
em poder votar e fazer com que V. Ex.ª fique marcado na história deste 
estado. Mais uma vez, os meus parabéns por todo o trabalho que V. Ex.ª 
desenvolveu em tão pouco tempo. Eu me despeço de vocês pedindo 
que Deus nos abençoe e agradecendo a cada palavra, a cada aparte e 
a cada gesto de apoio que eu tenho recebido dentro deste Parlamento. 
Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
HÉLIO SOARES - Chamamos o Deputado Luiz Henrique para assumir 
a presidência desta sessão, para que possa dar prosseguimento e fazer o 
encerramento a fim de que fique registrado nos Anais desta Casa. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, ainda tem o Deputado Wellington que solicita o tempo do 
PSDB, por favor. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
HÉLIO SOARES – Com certeza vai ser dado. Estou chamando 
gentilmente o Deputado Luiz Henrique para que dê continuidade 
e para que fique adicionado nas páginas a sua passagem nesta Casa 
e esse registro de finalizar a sessão, mas antes chamar o Tempo dos 
Partidos ou Blocos que ainda tem direito aqui nesta sessão. Com V. 
Ex.ª, Deputado Luiz Henrique Lula.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Agradecer mais uma vez ao Deputado Othelino e ao Deputado Roberto 
Costa, que presidiu esta sessão, e agora ao Deputado Hélio Soares, que 
me dignifica com essa função de concluir os trabalhos desta sessão. Eu 
queria chamar a escala reserva de pronunciamentos, por cinco minutos. 
O Deputado César Pires está ausente. Na ausência do Deputado César 
Pires, pedir ao Deputado Wellington do Curso que, na condição de líder 
do PSDB, por cinco minutos, faça uso da tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais pares, população do 
Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham pela TV 
Assembleia, nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Vou 
aproveitar esses cinco minutos para tratar de três assuntos: da falta de 
respeito do Governador Flávio Dino com os trabalhadores da Funac; 
do assunto da licitação dos ferryboats do Estado do Maranhão; sobre o 
aumento dos combustíveis e, por último, vou tratar também sobre a fraude 
dos respiradores que até hoje não apareceram. Cobrar do Governador 
Flávio Dino mais uma vez: cadê os respiradores? Cadê o dinheiro dos 
respiradores? Inicialmente, eu recebi, na última segunda-feira, homens 
e mulheres que estão sendo humilhados, ultrajados, perseguidos na 
Funac e, o pior de tudo, de forma ilegal, de forma arbitrária. Eu comecei 
a me debruçar sobre o tema. Eu não fui somente ouvir a denúncia e 
trouxe para cá de forma infundada como fez o Deputado Rafael Leitoa, 
sem ter argumento, sem conhecer, só querendo defender o Governador 
Flávio Dino. Só que é bem claro, Deputado Rafael Leitoa defende o 
Governador Flávio Dino, o seu desgoverno, a sua perseguição. Eu 
defendo a população, eu defendo os trabalhadores. Estive reunido 
com eles na última segunda-feira e comecei a compreender o que 
estava acontecendo. O pior de tudo é que eles não estão lutando por 
insalubridade, atividades perigosas, para aumentar o salário, não estão 
lutando para melhorar a qualidade do seu trabalho. É um absurdo tão 
grande que eles estão lutando para não serem prejudicados. A presidente 
da Funac, de forma arbitrária, baixou a portaria mudando a escala de 
trabalho de 12 por 60, já está assim há mais de 15 anos, mudando para 12 
para 36. Aí o Deputado Rafael Leitoa, sem conhecimento nenhum, vem 
dizer que cuida  de nossas  crianças, não são crianças, são adolescentes. 
Segundo: vem dizer que a presidente podia fazer o que ela quisesse. Ela 
pode fazer o que quiser administrativamente, mas não pode prejudicar 
e nem perseguir o servidor. Primeiro: ela pode alterar escala? Pode, 
mas ela pode alterar escala, o plantão, sem aumentar a carga horária, a 
carga horária que é de 30 horas semanais, dá um total de 120 durante 
o mês, não pode ser alterada. Na hora que reduz a escala de serviço, o 
tempo de descanso de 2 e 60 para 2 por 36, altera a carga horária de 
trabalho. Sai de 30 horas semanais, sai de 120 mensais para mais de 180 
horas. Isso é um absurdo e a lei é bem clara, a Lei 6.107 de 1994 é bem 
clara, e hoje eu já amanheci o dia cedinho, já fui no Ministério Público 
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do Trabalho e já fui no Ministério Público Estadual para que possa 
fiscalizar e para que possa forçar o Governo do Estado a cumprir a lei. 
O governo está descumprindo a lei que, a partir do momento que muda 
escala 12 por 36, consequentemente, vai alterar a carga horária e não 
pode alterar a carga horária se não for por legislação. Se eles querem 
alterar a carga horária vão ter que mudar a legislação. A lei é bem clara, 
a Lei 6.107 é bem clara – bem clara - a carga horária é de 30 horas 
semanais. Para ter uma carga horaria de 30 horas semanais não pode 
ter uma escala de 12 por 36. Funcionários da Funac, eu estou na luta 
com vocês; vocês não estão sozinhos. E ontem encontrei o secretário, 
secretário de Direitos Humanos. E eu perguntei: como é que o senhor 
é secretário de Direitos Humanos e o senhor está desrespeitando, 
cadê a dignidade do trabalhador?  Cadê a dignidade do trabalhador da 
Funac? Nós estamos nesta luta para revogar, acabar com essa portaria 
maquiavélica, demoníaca, satânica. É uma portaria do capeta, só pode, 
prejudicando o trabalhador, mas vamos lutar para que essa portaria seja 
revogada. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público 
Estadual precisam atuar, estão descumprindo a lei. Estamos na luta em 
defesa dos trabalhadores da Funac. Segundo assunto, senhor presidente, 
postado no blog do Gilberto Leda falando com relação aos respiradores 
e uma atuação da Polícia Federal. E aqui  eu pergunto: cadê atuação da 
Polícia Federal na compra fraudulenta de respiradores superfaturados 
do Governador Flávio Dino?  Comprou antecipadamente, pagou 
antecipadamente e os respiradores, até hoje, não chegaram. Cadê a 
Polícia Federal? Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas 
do Estado? Mas o mais importante: Governador Flávio Dino, cadê os 
respiradores? Cadê os respiradores superfaturados  pagos antecipados 
e que nunca chegaram? Ou então cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro dos 
respiradores fantasmas? Estamos na luta e vamos novamente acionar 
a Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Pública 
Federal, O Tribunal de Contas do Estado porque não pode ficar desse 
jeito. Já se passou mais de ano e ninguém fala nada. Ninguém diz nada. 
Terceiro assunto, senhor Presidente: denunciamos aqui, nesta semana, a 
fraude na licitação do transporte ferryboat. População de mais de vinte 
municípios da Baixada são prejudicados diariamente, e o Governador  
faz intervenção numa empresa, toma os bens da empresa e quer dar 
para outra que ganhou a licitação, e não tem os requisitos básicos. 
Precisava, no mínimo, de quatro embarcações, de quatro ferries. Ela 
não tem os ferries. Ela tem embarcação de transporte de balsa no Pará. 
Aí o Governo vai pegar esses bens, vai reformar por mais de quinze, 
vinte  milhões para, depois, entregar para outra empresa. É fraude, é 
máfia, é corrupção. Ministério Público precisa investigar. O Tribunal de 
Justiça, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão precisam investigar. 
Estamos denunciando a possibilidade de fraude, possibilidade de 
corrupção. E tem envolvimento de secretário, tem envolvimento de 
empresa que está ganhando fortuna no estado do Maranhão. Estamos 
denunciando a possibilidade de fraude e corrupção. Por gentileza, vou 
concluir. Por último, os combustíveis  do Estado do  Maranhão: hoje, 
inclusive, uma matéria no blog do Linhares tratando sobre isso. O 
Governador Flávio Dino não tem argumento e vai o tempo todo para 
o Twitter querendo descaracterizar, desqualificar quem denuncia, quem 
cobra. O Governador Flávio disse que não tem responsabilidade sobre o 
aumento dos combustíveis. É mentira! É mentira! Tem responsabilidade 
sim. Prova disso que o Governador do Estado do Rio Grande do Sul 
baixou os impostos da energia elétrica e da gasolina de 30 para 25%. 
O Governador do Distrito Federal baixou de 28 para 25%. E alguns 
governadores congelaram o preço médio ponderado. Só para entender, 
temos duas situações. Nós não estamos dizendo que o Governador 
aumentou o imposto. Ele já aumentou lá atrás. Aumentou três vezes. E a 
alíquota do ICMS do Maranhão é a quarta maior do país, 30,5%. Então 
ele pode reduzir a alíquota do ICMS. É o primeiro ponto. E o segundo, é 
o preço médio ponderado, que é o preço de referência para poder cobrar 
o imposto em cima do combustível. O Governador pode fazer alguma 
coisa? Pode! Pode congelar. Ele já congelou em março. Só que todo mês 
ele aumenta. Amanhã é dia de pauta. Vamos ver  que o Governador vai 
fazer, se ele vai congelar. E aí mostra que ele foi incompetente e quis ir 
atrás da ganância, arrecadar mais; ou, então, ele vai aumentar. Deputado 

Wellington, pode afazer isso? Pode. O governador do Espírito Santo... 
Concluindo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA – Agradeço ao Deputado 
Wellington. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA – Deputado, nós estamos com 
um problema de quórum e nessa situação...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, eu quero pedir a sua benevolência, que nessa 
semana, a semana passada já aconteceu isso, a benevolência, me dê só 
cinco minutos?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO LUIZ 
HENRIQUE LULA DA SILVA – Deputado, como é minha primeira 
Presidência em exercício na presidência, eu vou ser benevolente com 
Vossa Excelência, mas pediria que o deputado pudesse. Com a palavra, 
o Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO LUZ 
HENRIQUE LULA DA SILVA – Obrigado ao Deputado Wellington. 
Eu me despeço da Assembleia Legislativa do Estado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
LUZ HENRIQUE LULA DA SILVA – Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Quinquagésima Quinta Sessão Ordinária da Terceira Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e nove de setembro de 
dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

das. 
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Perei-
ra, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella 
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte 
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, 
Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, , Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zito Rolim. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Betel 
Gomes, César Pires, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Rafael 
Leitoa e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou 
a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores 
(as) Deputados (as): Professora Socorro Waquim, Antônio Pereira, Ril-
do Amaral, Doutor Yglésio e Wellington do Curso. Não havendo mais 
oradores inscritos no tempo regimental destinado a este turno dos tra-
balhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando o 
Parecer nº 701/2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJC), em redação final ao Projeto de Lei nº 462/2019, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior, o qual foi aprovado e o respectivo Projeto en-
caminhado à sanção governamental. Em segundo turno, tramitação or-
dinária foi aprovado e também encaminhado à sanção o Projeto de Lei 
nº 243/2020, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre 
a utilização e inserção do símbolo da pessoa com visão monocular nas 
placas de atendimento prioritário, com Pareceres favoráveis da CCJC e 
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias. Sujeito à 
deliberação do Plenário, foi aprovado o Requerimento nº 355/2021, de 
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando que seja dis-
cutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, 
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a ser realizada logo após a aprovação do presente Requerimento, o Pro-
jeto de Lei complementar nº 006/2021, de autoria do Poder Judiciário. 
Este requerimento foi encaminhado à votação pelo autor e o respectivo 
Projeto de Lei Complementar foi incluído na Ordem do Dia da Sessão 
Ordinária de terça-feira, dia 05 de outubro. Por fim, a Mesa deferiu o 
Requerimento nº 354/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao 
Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Eduardo Braide e ao Secretário 
Municipal de Informação e Tecnologia de São Luís, Senhor Felipe de 
Abreu Falcão, solicitando-lhes informações sobre a contratação emer-
gencial da Empresa Wiki Telecomunicações Eireli, por meio do Pro-
cesso Administrativo nº 8.226/2021. Nesta oportunidade, o Presidente 
convidou todos a se postarem em posição de respeito para Promulgar da 
Emenda Constitucional nº 014/2021, que cria o Fundo Estadual da Ju-
ventude. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Depu-
tado Wellington do Curso. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos 
o Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático 
e pela Liderança deste Bloco. O Deputado Doutor Yglésio falou no tem-
po do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final, 
não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 30 de setembro de 
2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Ciro Neto 
Primeiro Secretário, em exercício 

Deputado Marcos Caldas
Segundo Secretário, em exercício 
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PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER DE MERITO Nº 022/2021 – Emitido ao PROJE-

TO DE LEI Nº 339/2021, que “Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do 
Estado do Maranhão, de informações sobre obras públicas cuja 
execução esteja em andamento.”

AUTORIA:   Deputado CIRO NETO
RELATOR:  Deputado RICARDO RIOS          
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER  DE MÉRITO Nº 023/2021 – Emitido ao PROJE-

TO DE LEI Nº 221/2021, que “Disciplina a liberdade de acesso aos 
ambientes, espaços e repartições públicas, vedadas discriminações 
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, 
ou outras de qualquer natureza do Estado do Maranhão, vedando 

a retenção de documentos como condição de acesso..”
AUTORIA:   Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATOR:  Deputado RICARDO RIOS          
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER  DE MÉRITO Nº 024/2021 – Emitido ao PROJE-

TO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2021, que propõe transfe-
rir o Termo Judiciário de Vila Nova dos Martírios da Comarca de 
Imperatriz para a Comarca de São Pedro da Água Branca (Código 
de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão).

AUTORIA:   PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado RICARDO RIOS          
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER  DE MÉRITO Nº 025/2021 – Emitido ao PROJE-

TO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2021, que Altera disposi-
tivos da Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 
1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do 
Maranhão), e dá outras providências.

  SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN“ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 30 de setembro de 2021.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 29 DIAS DO MÊS DE SETEM-
BRO DE 2021, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE NA 
SALA DAS COMISSÕES ‘’DEPUTADO LÉO FRANKLIM” DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:                                             
Deputado Antônio Pereira– Presidente 
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Duarte Júnior
                         
PAUTA DA REUNIÃO:              
PARECER Nº 041/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordi-

nária nº 251/2021, que “ Dispõe sobre a realização de exame gené-
tico para pesquisa de mutação e, genes relacionados aos câncer de 
mama e de ovário em mulheres com alto de risco de desenvolvimen-
to, que serão feitos nas unidades públicas ou conveniadas integran-
tes do Sistema único de Saúde – SUS e dá outras providências”.  

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator. 
PARECER Nº 042/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordiná-

ria nº 329/2021, que “Dispõe sobre a regulamentação das condições 
de repouso para os profissionais farmacêuticos nas instituições de 
saúde pública do Estado do Maranhão”.

AUTORIA:  Deputado CIRO NETO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 29 de setembro de 2021.

Leibe Prazeres Barros
Secretária de Comissão
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VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


