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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 sete de outubro de dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wendel Lages.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Daniella 
Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Auré-
lio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Vinícius Louro, Wellin-
gton do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, César 
Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, 
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Ro-
berto Costa. 

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM (Lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Ata lida e considerada aprovada, com a palavra 
o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/2021
 

Concede Medalha do Mérito Legislativo 
“Manoel Beckman” ao Desembargador 
Francisco José de Carvalho Neto. 

 

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” ao Desembargador do Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região Francisco José de Carvalho Neto, por ter con-
tribuído para o desenvolvimento do Maranhão, nos termos da alínea 
“a” do artigo 139 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Maranhão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 

em São Luís do Maranhão, 05 de outubro de 2021. - PROFESSORA 
SOCORRO WAQUIM - Deputada Estadual 

JUSTIFICATIVA

O Desembargador FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO 
é natural de Teresina, Capital do Estado do Piauí. Filho de Francis-
co Eduardo Airemoraes Soares e de Yolanda Falcão Carvalho Aire-
moraes Soares, ele auditor fiscal do tesouro nacional, aposentado, 

ela educadora, in memoriam. Graduado em Direito pela Universi-
dade Federal do Piauí (UFPI), aos vinte e um anos de idade, sendo 
o orador oficial na visita a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/
PI). Exerceu a advocacia efetiva com atuação predominante no di-
reito administrativo, civil, comercial, empresarial e trabalhista. 
Destinatário de várias honrarias, como a Medalha Ministro Souza Men-
des Júnior, o título de Sócio Benemérito de Associação de Magistrados, 
a Medalha do Mérito da Polícia Militar, os títulos de Comendador das 
Ordens Judiciárias dos Tribunais da 16ª e 22ª Regiões, dentre outras. 
Exerceu o magistério como professor da Escola Superior da Magistra-
tura do Piauí e professor da Universidade e Centro de Ensino Unificado 
do Maranhão.

Magistrado Federal, integrante do TRT da 16ª Região, nomea-
do em janeiro de 1994, depois de aprovado em concurso público de 
provas e títulos. Como Juiz Monocrático exerceu a titularidade de di-
versas Varas do Trabalho da 16ª Região, tendo sido o decano do pri-
meiro grau de jurisdição por vários anos consecutivos, e convocado, 
inúmeras vezes, para compor quorum de sessões de Turmas do Tri-
bunal, escolhido, tanto pelo critério de antiguidade, como pelo crité-
rio de merecimento, como magistrado para composição prolongada 
na Corte. Nomeado Desembargador do Egrégio Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região, com jurisdição em todo o Estado do Ma-
ranhão, pelo critério de merecimento, por Decreto Presidencial de 
19 de julho de 2021, com posse e exercício em 21 de julho de 2021. 
O Desembargador Francisco José de Carvalho Neto é um magistrado judi-
cial clássico, vocacionado, firme e decidido, de estilo elegante e apurado, 
respeitado por onde exerce a judicatura, sempre honrando e dignificando 
a bandeira e os brasões da república, o estandarte da magistratura nacio-
nal, as instituições democráticas constituídas e a sociedade brasileira. 
Ante o exposto, e com o fim de prestigiar a admirável trajetória que 
muito contribuiu (e contribui) para o desenvolvimento do Maranhão, 
não há dúvidas de que o Desembargador do Tribunal Regional do Tra-
balho da 16ª Região Francisco de José Carvalho Neto é merecedor do 
recebimento da referida comenda, razão pela qual solicitamos aos no-
bres pares a aprovação da homenagem. 

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 05 de outubro de 2021. - PROFESSORA SOCOR-
RO WAQUIM - Deputada Estadual

MOÇÃO Nº 079 /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 aos 125 anos da Educação Adventista no Brasil.

Em 1896 nascia a primeira escola adventista na cidade em Curiti-
ba, PR, e hoje já são 500 unidades no país com mais de 220 mil alunos, 
incluindo unidades que funcionam em regime de internato oferecendo 
até a pós-graduação. Destes, 7 mil crianças e adolescentes estudam em 
13 unidades no estado do Maranhão. 

Poucos sistemas educacionais alcançam esta longevidade em 
nosso país, tão cheio de desafios sociais e econômicos. No entanto, a 
Educação Adventista segue firme e crescendo, sendo o maior sistema 
educacional unificado do país. A Educação Adventista está baseada em 
princípios bíblicos e valores permanentes, e tem como compromisso 
não apenas a qualidade pedagógica e o aperfeiçoamento do desempe-
nho escolar do aluno, mas a sua formação integral. 

Para isso, conta com uma infraestrutura moderna e segura, pro-
fessores qualificados e materiais didáticos exclusivos, que estimulam 
a aprendizagem significativa e oferecem aos alunos um mundo de 
possibilidades. Por ser uma rede sólida e mundial, com mais de 7 mil 
unidades no mundo e mais de 2 milhões de alunos matriculados des-
de a educação infantil até a livre docência, mantém o compromisso de 
oferecer o que há de mais moderno em termos de ensino. A Educação 
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Adventista, inclusive, foi destaque na continuidade das aulas à distância 
imediatamente após o decreto da pandemia graças à plataforma própria 
que já estava desenvolvida e disponível. 

Esta trajetória de sucesso também é celebrada no Maranhão, nas 
cinco unidades localizadas na capital, São Luís, e outras oito no interior 
do estado: Bacabal, Caxias, Codó, Coroatá, Imperatriz (duas unidades), 
Porto Franco e Santa Inês. 

Dos 7 mil alunos maranhenses, 20% recebem bolsas de estudo de 
50 ou 100%, onde a Educação Adventista ratifica seu legado na cons-
trução de uma sociedade mais igualitária, oferecendo oportunidades a 
meninos e meninas se desenvolverem integralmente e serem cidadãos 
de destaque da próxima geração. 

Nesta celebração de 125 anos da Educação Adventista no Bra-
sil, manifestamos outro compromisso da rede, desta vez com toda a 
comunidade: de norte a sul do país foram arrecadadas 253 toneladas 
alimentos e materiais de higiene, ultrapassando o dobro da meta ini-
cialmente estipulada de 1 tonelada para cada ano completado. Esta foi 
uma forma que professores, demais servidores e alunos encontraram 
para apoiar comunidades tão sofridas neste período pandêmico. Neste 
novo momento da educação brasileira em que se implementa o Novo 
Ensino Médio, a Educação Adventista traz um presente para as famílias 
do Maranhão. 

A partir de 2022, os alunos matriculados no Ensino Fundamental 
ao Ensino Médio podem estudar através do programa bilíngue e, caso 
queiram, terão ainda a oportunidade de fazer o Ensino Médio ao mesmo 
tempo em que cursam o High School americano. Isso significa que o 
aluno pode concluir esta etapa escolar com dupla certificação. São as 
inovações chegando à nossa região, repletas de oportunidades.

Após 125 anos, a Educação Adventista segue honrando nosso Es-
tado e todo este país com educação de qualidade, voltada para a forma-
ção completa do ser humano, e um forte compromisso social.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 06 DE OUTUBRO DE 2021. 
- wendell lages - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 080 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração ao Diretor Regional da Educação Adventista do Norte 
do Maranhão, o Senhor Marcelo de Queiroz Silva Matos. 

O Diretor Regional da Educação Adventista do Norte do Mara-
nhão é responsável por 6 unidades.  A educação Adventista está baseada 
em princípios bíblicos e valores permanentes, e tem como compromisso 
não apenas a qualidade pedagógica e o aperfeiçoamento do desempe-
nho escolar do aluno, mas a sua formação integral.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 06 DE OUTUBRO DE 2021. 
- wendell lages - Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 5615 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após mani-
festação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, que 
seja encaminhado expediente ao Governador do Estado do Maranhão, o 
Senhor Flávio Dino, solicitando que a Praça localizada na Rua 16, Qd. 

73 Bloco C, Cidade Olímpica, receba o nome do Senhor João Batista 
Amorim Lira Neto, um dos fundadores do bairro da Cidade Olímpica.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
30 de setembro de 2021. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5616 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência que, após ou-
vido o Plenário, seja encaminhada ao Exmº Senhor Governador Flavio 
Dino e ao Ilm° Senhor Secretário de Estado da Educação Felipe Ca-
marão, solicitação de ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de Sitio 
Novo.

No intuito de garantir o transporte escolar dos estudantes do 
município de Sítio Novo com segurança, solicitamos a doação de um 
ônibus escolar com capacidade para 29 estudantes, adaptado para em-
barque e desembarque de estudante com deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

Disponibilizar transporte escolar de qualidade nesse grave perío-
do de pandemia que vivenciamos, no qual estudantes se afastaram da 
escola, resgata o vínculo do aluno com a instituição de ensino, propor-
cionando melhor aprendizado e qualidade da Educação pública.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, em 06 de outubro de 2021 - “É de Luta. É da 
Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO  - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO N° 5617/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência que, após 
ouvido o Plenário, seja encaminhada ao Exmº Senhor Governador Fla-
vio Dino e ao Ilm° Senhor Secretário de Estado da Educação Felipe 
Camarão, solicitação de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA no Município de Davinópolis.

A Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, localizada no 
Povoado Água Viva, atende 85 crianças do Povoado Água Viva e do 
Povoado Vila São Luís, da educação infantil ao 9º ano do ensino fun-
damental.

Disponibilizar um transporte escolar de qualidade nesse momen-
to em que vivemos uma pandemia, onde os estudantes se afastaram das 
salas de aulas, é uma forma de resgatar o vínculo do estudante com a 
escola, proporcionando um melhor aprendizado.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM 01 de outubro de 2021 - “É de Luta. É da 
Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 5618 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após ouvi-
da a Mesa, seja encaminhado a presente Indicação ao Excelentíssimo 
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Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, ao Excelentíssimo 
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Senhor Rogério Cafeteira, 
no sentido Realizar a INSTALAÇÃO DE 1 (UM) ALAMBRADO E 
CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO 
MUNICIPAL “BATISTÃO”, NO MUNICÍPIO DE MATÕES.

Compreende-se que a prática de esportes fortalece a saúde, além 
de contribuir para a interação social de nossos jovens, bem como da 
população em geral. A referida indicação parlamentar é um pleito da 
Prefeitura Municipal de Matões, onde encaminhamos ao Excelentíssi-
mo Senhor Governador do Estado pedido no sentido de viabilizar rea-
lização destes. 

É certo que, com a concessão do pedido em tela, muito ganhará 
o município de Matões com a utilização dos referidos equipamentos, 
incentivando diretamente a disseminação de atividades esportivas 
tanto no meio dos jovens como entre os cidadãos adultos, permitindo, 
portanto, a prática esportiva junto à população municipal. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 06 de outubro de 2021. - Dra. 
Cleide Coutinho - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5619 /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 excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO, e ao PRESIDENTE DA COMPANHIA 
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), 
ANDRÉ DOS SANTOS PAULA, solicitando que adotem providên-
cias a fim de SUSPENDER A COBRANÇA DA TARIFA DE ÁGUA 
E ESGOTO DOS CONSUMIDORES DE SÃO LUÍS ENQUAN-
TO PERDURAR A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ABASTECIMENTO.

A presente solicitação é fruto da solicitação dos consumidores da 
capital do estado que sofrem há semanas com a falta de abastecimento 
de água, conforme já exposto dezenas de vezes nos mais diversos meios 
de comunicação.

Assim, solicitamos que o Governo do Estado e a CAEMA, reali-
ze URGENTE suspensão da cobrança da tarifa de água e esgoto.

Plenário Nagib Haickel, 06 de outubro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5620 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do estado do Maranhão, Flávio Dino 
e à  Secretária de Planejamento e Orçamento,  Cynthia de Carvalho, re-
querendo que seja incluído na Lei Orçamentária Anual para o exercício 
de 2022, previsão para nomeação dos 1.700 aprovados no concurso 
público da Polícia Militar, bem como a previsão para realização de 
um novo certame, diante do déficit de 4.100 soldados na PMMA, 
conforme documento oficial em anexo.

De acordo com documento oficial encaminhado à Secretaria de 
Gestão de Pessoas, há 4.100 cargos de soldado vagos na Polícia Mili-
tar do Maranhão. Consequência direta disso é a criminalidade que tem 

dominado o estado. Por assim ser, solicita-se que sejam adotadas as 
devidas providências para garantir a nomeação dos 1.700 candidatos 
aprovados no último concurso da PMMA, bem como a realização de 
um novo certame ainda em 2022, diante do elevado déficit identificado 
na corporação.

Plenário Nagib Haickel, 06 de outubro de 2021. - Wellington do 
Curso - 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 ANTÔNIO PEREIRA – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Expediente lido à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ANTÔNIO PEREIRA – Pequeno Expediente, com a palavra deputado.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, colegas Deputados, imprensa, amigos 
que nos acompanham pelas redes sociais, eu venho a esta tribuna para 
deixar e manifestar uma admiração ao colégio, à Escola Adventista que, 
recentemente, completou 125 anos de fundação, de existência, no Brasil 
e uma rede de ensino que muito contribui, não só para o ensino nacional, 
mas também para o ensino aqui no estado do Maranhão, com mais de 
500 unidades espalhadas em todo o Brasil, aqui no estado do Maranhão 
também possui diversas unidades, como na cidade de São Luís, na 
cidade de Bacabal, em Caxias, levando ensino de qualidade a mais de 
7 mil alunos. Alunos e alunas que estudam nesta rede de ensino, uma 
rede de ensino dedicada, estruturada, que, além de se preocupar com a 
qualidade pedagógica, acima de tudo, é baseada em princípios bíblicos 
e também em valores permanentes. Venho a esta tribuna manifestar esta 
alegria aos 125 anos da Escola Adventista e ao mesmo tempo deixar 
uma mensagem de admiração ao amigo e diretor regional, Marcelo 
de Queiroz, que, à frente da educação adventista, contribui, se dedica 
muito. E pedir também a Deus que continue o abençoando e dando 
sabedoria para administrar essa rede de ensino e levar cada vez mais 
uma qualidade e uma educação para todos esses alunos no estado do 
Maranhão. Uma rede de ensino que tanto é preocupada com educação, 
mas também com as ações sociais que realiza durante o ano diversas 
doações de alimentos, levando alimento a quem realmente precisa, com 
caráter social. Fica aqui o meu pronunciamento e pedindo que Deus 
possa abençoar cada vez mais a Escola Adventista e o doutor Marcelo 
de Queiroz, para seguir levando ensino de qualidade para todos os 
maranhenses. O meu muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Orador inscrito no Pequeno Expediente, 
Deputado Antônio Pereira. Convido o Deputado Wendell Lages para 
assumir a Presidência. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, 
sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, caros colegas deputados, Secretaria da 
Mesa, Deputados e Deputadas presentes em plenário, Deputados, por 
via remota, que estão participando da sessão, imprensa, internautas que 
nos assistem nessa manhã. Senhor Presidente, Wendell Lages, estamos 
aqui hoje para anunciar importante acontecimento, amanhã, na história 
da saúde do povo da Região Tocantina, que é a inauguração do Hospital 
de Amor, que é um braço, uma extensão de um hospital oncológico 
tão conhecido no Brasil, que é o hospital conhecido como Hospital de 
Barretos. A unidade central e toda a instituição recebem recursos de 
diversos órgãos e também recursos previstos para este ano de quase R$ 
400 milhões de emendas parlamentares, demonstrando uma sensibilidade 
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da classe política, uma questão dos tumores benignos e malignos que 
assolam todo o nosso povo e que têm aumentado devido também o 
aumento da sobrevida, da idade média do brasileiro. Imperatriz tem a 
honra de receber esse Hospital de Amor que será inaugurado e abrirá as 
suas portas, a partir de amanhã, para atender toda aquela região. Eu quero 
deixar claro que esse é um hospital construído com recursos do povo 
do Maranhão porque são emendas parlamentares e, principalmente, 
emendas de bancada, capitaneadas pelo Senador Weverton Rocha. 
Aquele hospital vai atender o povo da Região Tocantina em uma base 
fixa, uma construção adequada, diga-se de passagem, é até redundância, 
mas muito adequada, pois foi feita e construída rapidamente e que 
também terá braços na Região Tocantina por meio de um suporte de 
ônibus ou caminhões, carros, móveis, unidades móveis, naqueles 
municípios circunvizinhos. Será um tipo de busca ativa que fará os 
exames daqueles pacientes, a consulta daqueles pacientes, os exames 
daqueles pacientes na própria cidade, ao redor de Imperatriz, ao derredor 
de Imperatriz, e esses pacientes serão encaminhados para o Hospital de 
Amor para serem tratados cirúrgica ou clinicamente por essa unidade 
fixa em Imperatriz. Eu não poderia deixar de ressaltar a importância 
da nossa bancada, 21 colegas, todos participaram ali, colocando uma 
parte dos seus recursos para a construção desse hospital. Eu quero 
agradecer a todos, mais especialmente ao Senador Weverton Rocha, 
por ter capitaneado esse movimento que fez com que amanhã estejamos 
inaugurando esse hospital ali na cidade de Imperatriz. Agradeço a todos 
os envolvidos, à diretoria dessa instituição por essa iniciativa em nome 
do povo da Região Tocantina. Como representante do povo daquela 
região, reconheço o trabalho que está sendo feito e agradeço porque sou 
médico, sou da saúde, sei da importância de um hospital desse numa 
região como aquela. Portanto, aqui fica registrado, com essas nossas 
palavras, esse grande evento, que é um grande avanço na saúde pública 
de Imperatriz, a inauguração para colocar esse hospital para cumprir a 
sua função social e dar assistência à saúde, aos pacientes portadores de 
cânceres, portadores de tumores benignos e malignos. Também, Senhor 
Presidente, em outra linha, em outro viés, eu quero ressaltar que ontem 
estivemos aqui nesta Casa, albergamos uma audiência pública, pedida 
pelo deputado César Pires, que aqui não se encontra nessa manhã, não 
sei se por via remota participa, para tratar do fechamento de algumas 
barreiras zoofitossanitárias no Maranhão. Ali escutamos diversas 
instituições, diversas entidades, demos a palavra democraticamente a 
todas as pessoas que ali estavam, e acredito, deputado Wellington do 
Curso, V. Ex.ª como participou daquela audiência e outros colegas 
deputados aqui, o deputado Carlinhos Florêncio, deputado Zito Rolim, 
outros deputados que estão aqui também participaram, enfim, acredito 
que ali teve uma discussão séria, onde houve a posição da AGED, uma 
posição firme, também houve uma posição de oposição de ideias à 
AGED, mas que, nesse relatório, nós vamos ali entregar esse relatório 
a todos os envolvidos. E eu tenho certeza que com a sensibilidade do 
governador Flávio Dino, ele vai buscar soluções para os problemas 
dali da AGED, porque é um órgão de defesa, é um órgão de saúde, e 
é um órgão também de economia, porque trata da nossa economia, o 
deputado Adelmo Soares também estava presente ontem, e eu quero 
agradecer a todos, acho que foi muito bem conduzida, eu presidi.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Conclua, deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Concluindo. 
Eu quero, acho que foi bem conduzida aquela audiência pública, demos 
fala à sociedade civil organizada, que estava lá também, todos falaram, 
e vamos terminar o nosso relatório e apresentar ao governo, e contando 
com a sensibilidade do governo para buscar as soluções devidas, 
porque o Maranhão precisa, e o Maranhão carece, muito obrigado. 
Reconhecendo o trabalho, o grande trabalho que a AGED tem feito pelo 
Maranhão. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Deputado Dr. Yglésio Moyses, por cinco 
minutos, sem aparte. Deputado Marco Aurélio, V.Exa. quer utilizar logo 
o Pequeno Expediente? Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, 
sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, 
deputadas, a todos que acompanham essa Sessão, eu venho destacar, 
com grande alegria, uma agenda muito importante do Governo do 
Estado, amanhã, em Imperatriz e em vários municípios da nossa Região 
Tocantina, às 10h30, o governador Flávio Dino com a equipe do governo 
estará aqui em Imperatriz, onde a gente vai participar do lançamento 
do Programa “Dívida Zero”, encampado pelo Procon e que tem uma 
parceria ampla com entidades, empresas e que, com certeza, vai ajudar 
muitas pessoas a recuperarem seus créditos. Nós estaremos amanhã 
também, com muita alegria, participando, em Imperatriz, de algumas 
ações que ajudei a encaminhar. Aqui em Imperatriz, nós assinaremos 
a ordem de serviço para o asfaltamento de ruas no Parque Alvorada 
2. Uma emenda pela qual destinei de R$ 1 milhão. S sou muito grato 
a essas parcerias do governador, Secretário Márcio Jerry e também 
Secretário Clayton, que vai reforçar essa ação. Nós lançaremos o edital 
João Mototáxi, amanhã. Mil e oito profissionais, sendo mototaxistas, 
taxistas e motoristas de app, participarão para receber um auxílio de 
R$ 600. Destinei R$ 605 mil, e foi todo um processo, e eu agradeço 
todo o empenho da equipe da Sedes, capitaneada pelo Secretário 
Márcio Honaiser, justamente com a Doutora Larissa de Jailson e toda 
a equipe. Foi preparada toda a parte legislativa e sairá um decreto e 
o edital, amanhã será já o lançamento, e a gente fica feliz com essa 
ação que vai beneficiar profissionais que foram muitos prejudicados 
na pandemia, dentre outras ações aqui em Imperatriz. O governador 
irá a Amarante inaugurar o Iema, uma escola de tempo integral, uma 
escola profissionalizante para os filhos do povo de Amarante, que há 
muito tempo espera. Nós estamos muito felizes em compartilhar dessa 
vitória. Lá em Amarante, eu acompanharei o governador também numa 
ação que ajudei dessa vitória. Eu estarei acompanhando o governador 
também numa ação que ajudei a encaminhar, destinei recursos, emenda 
parlamentar para a aquisição de um equipamento, uma patrulha 
agrícola, trator com os implementos que será entregue ao Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Amarante, o que ajudará demais aquela 
população, o pequeno produtor que, às vezes, tem dificuldades de fazer 
o arado e sua terra, que não tem condições de pagar. Agradeço demais 
o apoio da Secretaria de Agricultura Familiar, por meio do Secretário 
Rodrigo Lago, por todo empenho da equipe. Em Governador Edison 
Lobão, Ribeirãozinho, o Governador Flávio Dino vai inaugurar a 
revitalização da praça da igreja matriz, uma obra muito importante 
que reforça a fé e reforça o espaço de convivência, bem como, em 
Davinópolis, a reforma da praça será inaugurada. São obras feitas pela 
Agesul. Eu faço questão de parabenizar essa agenda do governo que traz 
obras importantes para Imperatriz e para a região. No início da noite, 
o governador participará, e nós também, da inauguração do Hospital 
do Amor. Destaco o trabalho, empenho e altivez do Senador Weverton 
por viabilizar essa obra muito importante que vai reforçar a prevenção, 
que é ponto fundamental para que uma doença não vire de repente um 
câncer a partir do diagnóstico precoce. Eu parabenizo o Senador e todos 
que lutaram junto com ele por essa obra muito importante que será 
inaugurada amanhã, o Hospital do Amor. Estaremos lá participando 
dessa inauguração que ajudará toda essa grande região. Obrigado, 
Presidente. Era isso que eu tinha a dizer neste momento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado Yglésio Moyses, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos! Bom dia a todas! Subo a esta tribuna 
para destacar a nossa emenda que foi destinada ao Município de São 
João dos Patos, povoado Buriti Largo, fruto, claro, de uma indicação 
de nossa parceria com o vice-prefeito, Márcio Kizoeira, a vereadora 
Keila, que nos solicitaram essa destinação da emenda. Povoado Buriti 
Largo vai receber um calçamento, pela primeira vez. Essa obra foi fruto 
também, claro, da ação da Secretaria de Administração Penitenciária, 
eu fico muito feliz pela parceria do secretário Murilo, pelo governador 
Flávio Dino ter garantido esse recurso, recurso do final do ano passado 
que finalmente passam a ser executados no município, já iniciaram a 
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medição das ruas e em breve, a gente melhorar muito a vida das pessoas 
que há tantos anos esperam naquele povoado. Outro ponto importante, a 
gente não poderia deixar de destacar em relação a verdadeira violência 
política que a vereadora Katiane Leite, ela sofreu no município de 
Pedreiras pelo vereador Emanuel Nascimento, vereador do PL, primeiro 
vice-presidente da Câmara Municipal. Ele arrancou, por duas vezes, o 
microfone da mão da vereadora e, claro, infelizmente, contou inclusive 
com a leniência da presidente da Casa, que é uma mulher. Então, 
lamentavelmente, esse episódio aconteceu, o vereador chegou a pedir 
desculpas, mas sem assumir, de fato, que errou, tentou ao contrário, 
passar um pano na sua atitude, são coisas que a gente não pode permitir, 
no momento que a gente está em 2021, o cerceamento da opinião 
feminina é algo inadmissível, para qualquer político que se preze. 
Então, práticas como essas, elas devem ser veementemente repudiadas, 
e assim serão. Lamentamos, a atitude do vereador Emanoel, a gente 
espera que a Casa Legislativa, em Pedreiras, se posicione, na Comissão 
de Ética, para que ele sofra sanções que são cabíveis em um caso como 
esse. Imagine a gente chegar bem aqui, deputado Paulo Neto, deputada 
Mical Damasceno, que, às vezes, a gente tem uma divergência de 
procedimento, tirar o microfone da deputada, para ela não poder falar, 
deputada Helena, deputada Daniella, a nossa procuradora da Mulher. 
Então é inimaginável para qualquer um de nós, eu tenho certeza, 
aqui uma situação como essa, de você, por conta de uma fala, que foi 
em benefício dos autistas de Pedreiras, um programa para autistas, 
de cuidados com autistas, a Associação dos Amigos de Autistas de 
Pedreiras também se manifestou favoravelmente, assim como vários 
políticos brasileiras e brasileiros, foi uma repercussão nacional grande, 
e a gente lamenta. Arrancar um microfone hoje, não permitir a fala de 
uma pessoa, utilizar-se da força, da discrepância de força para tentar 
calar, são coisas que nós não vamos admitir nesta Assembleia, iremos 
sempre nos posicionar. Da mesma forma aconteceu uma agressão a 
uma feirante, lá na feira do Iguaíba, também do presidente da Feira, por 
conta de divergência de opinião, ela foi completamente agredida, o caso 
foi para a Casa da Mulher Brasileira, foi devolvido para a delegacia de 
Paço do Lumiar, onde corre que não vai ser resolvido nada, por conta 
da inoperância da delegacia do município. Então, são casos diários de 
violências psicológicas, violências de discursos, violências políticas, 
violências físicas contra mulheres por exercerem o seu legítimo direito 
de opinião. E todas essas atitudes, claro, contam com o nosso repúdio 
nesta Casa. Eram essas as nossas palavras. O nosso muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, o que me traz mais uma vez a esta 
tribuna é para falar de uma reunião importantíssima que aconteceu 
ontem com o Governador Flávio Dino, na qual estavam presentes o 
prefeito da minha querida cidade de Bequimão, o Prefeito João Martins, 
o Ex-Prefeito Zé Martins, o Vice-Prefeito que é do nosso partido, o 
Partido dos Trabalhadores, o Magal. Lá, o governador se comprometeu 
em executar várias ações do governo na cidade de Bequimão que será 
contemplada com vários outros municípios da região da Baixada, mais 
precisamente a região dos Guarás, com a ponte que liga Bequimão a 
Central, uma das maiores obras do Governo Flávio Dino e uma obra 
esperada na região por 50 anos. Para isso, Bequimão precisa ter um 
olhar especial do Governo do Estado e esse olhar está tendo, não só 
pela construção da ponte, mas pelas ações que foram anunciadas ontem. 
Eu subo a esta tribuna exatamente não só para destacar esse importante 
momento para a cidade de Bequimão, como agradecer ao Governador 
Flávio Dino pelas ações, como o Mais Asfalto, que a cidade receberá 
cinco quilômetros de Mais Asfalto para recuperação e implementação. 
O governador também se comprometeu em fazer um portal na entrada 
da cidade que será o acesso de entrada para o polo turístico da Floresta 
dos Guarás, nos moldes, Deputado Antônio Pereira, do portal que tem 
lá em Riachão, lá em Carolina. Há também uma obra esperada há 
muitos anos pela população de Bequimão, que é a praça de eventos, 
na área livre do porto, uma área muito grande que será adequada para 

caminhadas, para práticas esportivas, para shows, para eventos. Uma 
obra que é esperada por toda a população de Bequimão, sobretudo, pela 
nossa juventude. Além disso, foram anunciadas reformas em várias 
escolas importantes. A Escola Manuel Beckman é uma escola onde eu 
estudei lá, em Bequimão, ela será reformada, readequada e passará a ser 
uma escola de tempo integral. A Escola Aniceto Cantanhede também 
será reformada. E a Escola Pedro Silva, há um compromisso por meio 
da parceria com a Secretaria de Segurança e Corpo de Bombeiros, e ser 
transformada numa Escola Militar. Além de outras ações, que já são do 
cotidiano do governo serem direcionadas para a cidade de Bequimão, 
como ônibus escolar, viatura e ações que são importantes, também, 
para garantir uma melhor qualidade de ensino e melhorar a segurança 
pública na cidade de Bequimão. Então, senhoras e senhores deputados, 
é com muita felicidade que nós anunciamos à população de Bequimão 
esse conjunto de obras. E há uma solicitação também, feita por nós, 
feita pelo prefeito João Martins, da cidade de Bequimão, que ganhará 
um fluxo muito grande a partir da inauguração dessa tão importante 
ponte sobre o rio Pericumã, um restaurante popular na cidade de 
Bequimão, que foi um outro compromisso que o governador Flávio 
Dino fez não só comigo enquanto deputado da cidade de Bequimão, 
como com o prefeito João Martins, com o ex-prefeito Zé Martins e 
com o vice-prefeito Magal. Então, são esforços que a gestão do prefeito 
João Martins que caminha no mesmo passo do prefeito, ex-prefeito Zé 
Martins, que fez uma grande trabalho na cidade de Bequimão, somado 
com essa grande parceria com o Governo do Estado, com o governador 
Flávio Dino, nós teremos um pacote de obras que vão melhorar a cidade 
de Bequimão, vão se tornar uma cidade, com certeza, melhor de se 
viver. Então, é um presente do Governo do Estado, uma luta nossa que 
vai com certeza agradar toda a população da nossa cidade e da nossa 
querida Bequimão. Muito obrigado, senhores e senhoras deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, galeria e imprensa, internautas, 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso 
mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado! Que Deus estenda as suas 
mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. 
Senhores e senhores, a população do estado do Maranhão padece com 
o desgoverno Flávio Dino, sofre com o desgoverno Flávio Dino, sofre 
com a incompetência do governador Flávio Dino. População de mais 
de 150 bairros da capital e em vários locais do interior do Estado, estão 
há quase 02 meses sem água. Talvez muitos dos senhores não sabem 
o que é isso, não sofram com esse problema, mas já imaginou alguém 
que tem idoso em casa? Uma gestante? Quem tem filho pequeno, que 
não tem água nem para fazer comida, que não tem água para lavar uma 
roupa? É o sofrimento de quem carrega lata d’água na cabeça, é uma 
verdadeira falta de respeito com a população. O desgovernador Flávio 
Dino está destruindo o Maranhão, o Maranhão que não tem segurança, 
o Maranhão que aumentou o imposto três vezes, um Maranhão que falta 
água. Esse é o legado que Flávio Dino vai deixar para o Maranhão, 
uma herança maldita da sua gestão e do seu governo. A insegurança 
toma conta do Estado, não nomeia os aprovados no concurso, tem 
quatro mil vagas ociosas para a Polícia Militar, outros concursos 
aguardando nomeação, aumento de impostos, falta água na casa das 
pessoas. Esse é o desgoverno Flávio Dino. Senhoras e senhores, já são 
dois meses sem água em mais de 150 bairros em São Luís, e a Caema 
alega que é manutenção. Como que pode fazer a manutenção em dois 
meses? Mas a conta está chegando. Fica a pergunta: cadê os órgãos 
de fiscalização? Cadê o Procon? O Procon está cobrando informações 
do Facebook, cobrando informações de redes sociais, autuando bancos, 
autuando a rede privada, mas não dá um pio sobre a falta de água, 
não autua a Caema. Nós denunciamos a Caema, há dois anos, pelos 
supersalários, pelo cabide de emprego e agora volta novamente à tona o 
grave problema do abastecimento de água. Falta água em mais de 150 
bairros na capital e, mais uma vez, a Caema atolada em denúncias de 
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supersalários, funcionários-fantasmas recebendo salários acima de R$ 
10, R$ 13, R$ 15 mil, e o Governador Flávio Dino não faz nada para 
mudar essa realidade. Não faz nada, omisso, calado, covardemente, 
mas ele não pode falar cheio de cargo comissionado na Aged, cheio de 
cargo comissionado no Detran, cheio de cargo comissionado no Procon, 
cheio de cargo comissionado na Emap, cheio de cargo comissionado 
na Caema. Não estão preocupados com a população, não, estão 
preocupados em perseguir, estão preocupados em destruir o Maranhão. 
Existem dois Estados do Maranhão, o Maranhão da propaganda e o 
Maranhão de verdade, da realidade. E nesse Maranhão da realidade, no 
Maranhão verdade, o maranhense está sofrendo com a falta de água. 
Apresentamos dois projetos e eu vou tratar sobre esses projetos nos 
próximos dias, um deles é que seja suspensa a cobrança da tarifa de 
água e esgoto enquanto perdurar a falta de água em São Luís, no Estado 
do Maranhão. Os consumidores não podem pagar pela incompetência 
e, principalmente, pelos altos salários pagos a alguns servidores da 
Caema. O diretor da Caema nem técnico é, nem da área é. É um absurdo 
o Maranhão padecer com a falta de saneamento básico, poluição de 
nossos rios, esgoto correndo a céu aberto, não tem balneabilidade nas 
praias, não podemos tomar banho nas praias, falta de atenção do poder 
público, falta de atenção do saneamento básico. E o mais grave: mais 
de 150 bairros da capital estão sem água potável. Isso é um escárnio, 
é um absurdo. Vou concluir, Senhor Presidente. O desgoverno Flávio 
Dino, a incompetência do Governador Flávio Dino está destruindo 
o Maranhão e o maranhense não pode pagar pela incompetência do 
Governador, enquanto uns estão faturando altos salários na Caema, 
cheio de cargos comissionados, de advogados, a incompetência do seu 
diretor, do seu presidente, nem maranhense é, é de São Paulo, ligado ao 
partido que abrigava o governador Flávio Dino, o PCdoB, verdadeiro 
cabide de emprego, isso é um absurdo vamos novamente denunciar 
ao Ministério Público para que tome as devidas providências e vamos 
noticiar, notificar também o Procon, o Procon quer notificar Facebook, 
quer notificar os bancos, a rede privada e não move uma palha.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, 
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão da 
oradora) –Primeiramente, bom dia, Senhor Presidente, bom dia, nobres 
colegas deputados, deputadas, a todos que nos acompanham por meio 
das redes sociais, imprensa. Hoje, o que me traz a essa tribuna é um 
motivo muito triste, foi justamente o ocorrido em falar hoje não só 
como a deputada Daniella Tema, mas hoje também como a Procuradora 
da Mulher, na Assembleia Legislativa do Maranhão, venho falar em 
nome da vereadora de Pedreiras, Katiane Leite, que ontem sofreu uma 
violência política pública acompanhada por muitos que seguem as redes 
sociais, puderam ver de perto um fato, um fato feio, um fato desrespeitoso 
cometido pelo vereador Emanuel Nascimento, do PL. Quero aqui 
manifestar, primeiramente, a minha solidariedade à vereadora, dizer 
como procuradora, já entramos em contato, imediatamente, após 
sabermos do ocorrido com a parlamentar municipal, com a vereadora, 
nos colocando à disposição, fazendo uma Moção de Repúdio. Também 
já demos entrada na Assembleia, já estamos buscando também um 
diálogo com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Nicolau, 
porque o Ministério Público precisa se manifestar diante do ocorrido, 
até porque essa não é uma iniciativa, uma ação de iniciativa privada 
e sim uma ação de iniciativa pública. E fato como esse muito nos 
entristece. Alguns dias atrás, eu como deputada, passei por um episódio 
semelhante, onde tive minha fala ceifada, por meio de um ato covarde 
indo para o município da cidade de Tuntum, agora presenciar a nobre 
vereadora, dentro da Câmara Municipal, ter sua fala, mais uma vez, 
também, ceifada por um vereador que, covardemente, fez isso. Isso só 
mostra que, realmente, nós precisamos de punições mais severas, de 
leis mais duras e que nós precisamos, de fato, nos unir e não nos calar, 
porque ninguém vai calar a nossa voz. Esse foi um direito adquirido 
por meio de muita luta, durante muitos anos de luta, e agora de um 
homem querer calar a voz de uma mulher, uma mulher política, para 
nós não nos manifestarmos. Então, eu quero aqui, diante de toda a 

Assembleia Legislativa, diante de todos os maranhenses, dizer que nós 
não compactuamos com esse tipo de ação. Nós faremos tudo que estiver 
ao nosso alcance para que a mulher continue a ter voz, principalmente 
nesse cenário político. Outra coisa muito triste que ocorreu foi o veto 
do Presidente Bolsonaro a respeito dos absorventes, que a gente sabe 
da pobreza menstrual. Então, são temas muito tristes que hoje eu venho 
tratar aqui como mulher, como parlamentar, como representantes de 
tantas maranhenses, tantas maranhenses aí que precisam da nossa voz. 
Quero, então, não só manifestar a minha solidariedade como dividir 
com todos vocês que nos acompanham que todas as ações cabíveis serão 
tomadas, colocando não só o meu mandato como deputada estadual 
à disposição, mas também a Procuradoria da Mulher em defesa da 
Vereadora Katiane Leite, do PTB. Eu me despeço de vocês. Um abraço 
singelo e carinhoso a cada um que aqui está e dizer que a nossa luta só 
está começando por menos violência política, por mais respeito a todas, 
nós, mulheres. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem 
aparte.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, 
todos que nos ouvem e nos assistam pela Rádio e TV Assembleia, 
na terça-feira, eu estive na minha cidade querida de São Bento, 
acompanhando o Vice-Governador, Carlos Brandão, e o Secretário 
da Agricultura Familiar, Rodrigo Lago. Nós estivemos lá para 
celebrar uma série de convênios com entidades ligadas à agricultura 
familiar na cidade de São Bento. Fomos recebidos pelo meu amigo, 
compadre e Prefeito, Dino Penha, e por vários outros prefeitos de 
cidades vizinhas. A temática é muito importante para nós que vivemos 
nos nossos municípios. A agricultura familiar é algo que tem que ser 
privilegiada, principalmente atualmente. Nós sabemos que os últimos 
estudos mostram que a agricultura familiar maranhense é de longe a 
principal forma de organização da atividade agropecuária do Estado. 
Ela representa mais de 80% dos estabelecimentos agropecuários no 
Maranhão, absorve cerca de 77% a 78% do pessoal, ocupando apenas 
30% da utilização da área no Estado. Portanto, senhores, a gente 
entende que a agricultura familiar não pode ser relevada ao segundo 
plano, ela tem que ser incentivada, ela tem que ser melhorada e ela tem 
que ser, acima de tudo, colocada na política base do Estado, para que 
se possa ter o apoio aos pequenos produtores. Quando digo pequenos 
produtores e apoio a eles, eu falo da formação técnica desses pequenos 
produtores, eles têm que ter sempre a mão amiga do técnico que possa 
beneficiar e ajudar em toda a sua cadeia produtiva. A agricultura 
familiar, e aqui a gente tem um estudo que é bem claro, é considerada 
uma forma de produção diferenciada, cuja característica principal 
reside no fato de ser realizada por uma unidade de produção agrícola, 
onde a propriedade e o trabalho está intimamente ligado à família. Por 
isso, temos que reforçá-la cada vez mais. É possível perceber também 
que a agricultura familiar se baseia basicamente em produção de duas 
atividades: produção de arroz no Maranhão, a produção de feijão, a 
produção da mandioca. E entendemos que isso requer técnica cada vez 
mais avançada, tecnologias que podem ser aplicadas para dar ganhos de 
produção a essas atividades da agricultura familiar. Outro aspecto que 
a gente identifica, que é importantíssimo nesse quesito da agricultura 
familiar, trata-se da fragilidade dessa assistência técnica do Estado, pois 
essas pesquisas que são feitas só três a quatro porcento dos agricultores 
familiares entrevistados, pesquisados informam ter algum tipo de apoio 
técnico, é muito pouco, tem que ser melhorado. E ainda, o elevado 
índice de analfabetismo observado entre as pessoas que dirigem 
os estabelecimentos de agricultura familiar. Tomando esses dois 
conjuntos importantes, dois indicadores importantes, temos que fazer 
sempre políticas públicas que desenvolvam, principalmente na área da 
educação, assistência técnica de forma que esses agricultores possam ter 
um desafio que vem colocando cada vez mais a agricultura familiar no 
cenário de sustentabilidade ambiental e de exploração agropecuária. É 
muito importante que esses pequenos agricultores tenham essa questão 
da técnica, a questão da geração de empregos e renda, e acima de tudo, 
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os investimentos. E lá na cidade de São Bento várias dessas entidades 
ligadas à pesca, ligadas à agricultura de subsistência, ligadas à produção 
de pequenas... queijo e a produção de hortifrutigranjeiros foram 
incentivadas com recursos do Governo do Estado, o governador, o vice-
governador Brandão se comprometeu lá de aumentar esse incentivo, 
ano após ano, já que ele assumirá a partir de abril, para que se possa 
fomentar cada vez mais, criarmos cada vez mais um suporte a esses 
pequenos agricultores. E, isso é importante, esse dinheiro que chega 
a agricultura familiar é importantíssimo para o Estado do Maranhão. 
Nós dependemos dessa cadeia produtiva, em muitos municípios, ela 
vai gerar emprego e renda e aumentar também a produção local. O 
comércio local tem que ser cada vez mais ativado, o comércio local tem 
que ser incentivado, tem que ser cada vez mais investido o dinheiro dos 
recursos públicos, recursos que vêm dos bancos, recursos que vêm das 
instituições, das ONGs internacionais, que vêm também do governo 
estadual, municipal e federal, é importantíssimo que a agricultura 
familiar permaneça num patamar sempre de sustentabilidade nos 
municípios e entendemos...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Conclua, Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Entendemos que 
essa agricultura familiar colocado como uma política pública principal, 
em qualquer governo, ela vai gerar para futuras gerações a ideia de que 
morar num município, criar seus filhos nos municípios e fazer de lá, a 
geração de emprego e renda para que se melhorem as cidades do Estado 
do Maranhão.

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

NETO EVANGELISTA –  Em discussão e votação projeto de lei em 
segundo turno. Projeto de Lei nº 15/2020, de autoria do Deputado 
Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores e senhoras 
deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
à redação final, acatando a emenda apresentada. Em discussão e em 
votação projetos de lei em primeiro turno. Projeto de Lei nº 69/2021, 
de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. 
Os senhores e senhoras deputados que aprovarem permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Lei nº 266/2021, 
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que institui março como o 
mês de conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva 
física no sistema de ensino público e privado no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências, com parecer favorável da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando emenda apresentado 
pelo relator, Deputado Antônio Pereira. Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
ao segundo turno. Moções em único turno. Moção nº 44/2021, de 
autoria do Deputado Doutor Yglésio, que apresenta Moção de Aplausos 
à Defensoria Pública do Estado do Maranhão ao Centro Integrado 
de Atenção e Prevenção à Violência contra o Idoso, à Promotoria de 
Justiça de Defesa do Idoso de São Luís e ao Conselho Municipal de 
Direitos do Idoso, pela valorosa atuação frente ao resgate de uma 
idosa de 87 anos que sofria maus-tratos pelo filho, seu curador, com 
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, na relatoria 
do Deputado Adelmo Soares. Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção nº 50/2021, 
de autoria do Deputado Wellington, que apresenta Moção de Aplausos, 
manifestando extensa admiração ao José Washington Luís de Oliveira, 
parabenizando-o por assumir o cargo de Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, com parecer favorável do Deputado Adelmo Soares, 
na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão e votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimentos à deliberação do Plenário. Moção n.º 51/2021, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento n.º 364/2021, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 

Requerimento n.º 365/2021, de autoria do Deputado César Pires. O 
Deputado César não está presente na Sessão. Fica transferido este 
requerimento para próxima Sessão Ordinária. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

NETO EVANGELISTA – Não há oradores inscritos. Tempo dos 
Partidos ou Blocos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, como não tem ninguém inscrito no Grande Expediente, 
como eu já havia usado na última semana. Se o senhor puder me 
autorizar, eu tenho que pedir daqui debaixo, porque eu não posso assinar 
o livro novamente. Se v. Ex.ª puder me autorizar o Grande Expediente, 
eu agradeço, Presidente.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Como não tem ninguém inscrito, Deputado 
Wellington, V. Ex.ª pode ocupar a tribuna. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados. Eu trago aqui duas solicitações, duas 
apresentações, a primeira delas é com relação às pessoas que têm se 
sentindo incomodadas, prejudicadas, porque não estão conseguindo 
marcar consulta no Hospital do Servidor. Um absurdo! O servidor da 
Assembleia, do Tribunal de Justiça, professor, policial, não estão 
conseguindo marcar consultas no Hospital do Servidor, passando 
dificuldade para marcar dificuldade para marcar consultas no Hospital 
do Servidor. E mais grave ainda é o servidor do interior do estado ou da 
Baixada que ele tem que se deslocar até São Luís. E é por isso que 
apresentamos hoje uma solicitação ao Governo do Estado para que 
possa descentralizar o atendimento do Hospital do Servidor e para que 
possa ser instalado um posto de atendimento para os servidores do 
Estado do Maranhão na Baixada maranhense. Então, a primeira 
solicitação da descentralização e de um posto de atendimento para os 
servidores, professores, policiais, para os moradores, população da 
região da Baixada maranhense. Segundo, Senhor Presidente, é um tema 
que é muito caro para o deputado Wellington, é uma tema que é muito 
especial para o deputado Wellington, eu votei três vezes contra o 
aumento de impostos e apresentei agora um projeto para que o Governo 
do Estado possa baixar a cobrança dos impostos sobre os combustíveis 
do Maranhão. Nós temos duas situações, primeiro, o ICMS, nós temos 
a quarta maior alíquota de ICMS do Brasil, na gasolina, e a segunda 
maior alíquota do diesel no Brasil. Então, nós temos uma alíquota de 
30,5% da gasolina e de 18,5% no diesel. E, além disso, o governo faz o 
reajuste, a cada quinzena, do preço médio ponderado dos combustíveis. 
Estamos solicitando, apresentamos um projeto, para que o Governo do 
Estado possa reduzir o preço dos combustíveis no Estado do Maranhão. 
Deputado Arnaldo, meu governador e ex-presidente da Assembleia 
legislativa, esse tema é tão importante para o Deputado Wellington, que 
eu esguelho aqui, na tribuna, vou para as redes sociais, vou para as ruas, 
porque o governo aumentou os impostos três vezes e tem 
responsabilidade pelos impostos. Ele disse que não. Agora vejam o 
mais absurdo, Deputado Vinicius, Deputado Fabio, vejam o mais 
absurdo, Deputado Zé Inácio, Deputado Carlinhos Florêncio, acabei de 
receber uma representação. O Governador Flávio Dino querendo 
processar o Deputado Wellington por falar a verdade, querendo 
processar o Deputado Wellington por cobrar melhorias para o Maranhão, 
querendo processar o Deputado Wellington por cobrar do Flávio Dino 
que baixe os impostos do Maranhão, que coloque água potável nas 
casas das pessoas, que possa nomear os aprovados. O governo que 
aumenta os impostos. Governo impostor! É o governo que quer calar a 
voz do Deputado Wellington. Acabei de receber a representação do 
Governador Flávio Dino, querendo calar a minha boca, querendo me 
calar. Artigo 53 da Constituição Federal, Deputado Arnaldo, que foi 
presidente desta Casa, os deputados e senadores são invioláveis, civil e 
penalmente, pois quaisquer das suas opiniões, palavras e votos, além da 
opinião, Deputado Arnaldo, Deputado Yglésio, estamos cobrando, 
investigando, fiscalizando, e olha a cara de pau do governador que 
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mandou uma representação para querer calar o Deputado Wellington. 
Não vai conseguir calar, na tribuna da Assembleia, nas ruas de São Luís 
do Maranhão. Se precisar ir à porta do Palácio, o governador perseguidor 
do Maranhão não vai calar o Deputado Wellington. O governador fala 
tudo que quer e que não quer contra o Presidente Bolsonaro, vai às redes 
sociais para atacar Bolsonaro. O Deputado Wellington, quando cobra 
para baixar imposto, para diminuir ICMS da gasolina, o Governador 
Flávio Dino quer me representar? Não é a primeira vez nem a segunda 
que o Governador Flávio Dino representa o Deputado Wellington, 
querendo calar o Deputado Wellington. Não é a primeira nem a segunda! 
É perseguidor! Perseguiu soldado da Polícia Militar que fez um áudio 
falando dos respiradores que estavam guardados no Monte Castelo, o 
soldado foi exonerado. Perseguição! Perseguição! Eu sei muito bem o 
que é perseguição, Deputado Yglésio, Deputado Carlinhos Florêncio. 
Na campanha para prefeito de 2016, colocaram um carro para me vigiar, 
para me perseguir, e eu gravei um vídeo, na porta do Palácio, do carro 
me monitorando. Naquele momento, quase que eu quebrava o para-
brisa daquele carro com uma pedra, mas não fiz naquele momento, pois 
faltavam cinco dias para a eleição de prefeito e podiam dizer que eu 
estava desequilibrado, mas estava sendo perseguido, sendo vigiado, 
monitorado por um carro com placa falsa. Esse é o desgoverno Flávio 
Dino que monitora, que persegue deputados estaduais, deputados 
federais, candidato a prefeito. Se hoje não sou prefeito de São Luís, foi 
porque Flávio Dino me perseguiu e me prejudicou, mas a minha voz é 
atuante, é estridente, é firme. Eu não tenho rabo preso com V. Ex.ª, 
Governador Flávio Dino, e não tenho medo de V. Ex.ª, eu cobro, eu 
denuncio, eu fiscalizo e vou continuar fazendo e exercendo as minhas 
funções parlamentares. Vou notificar o Presidente desta Casa, e a Mesa 
desta Casa, estão querendo calar parlamentar, estão querendo calar um 
deputado, não vão me calar, nem na tribuna, nem na rua, isso se preciso 
eu vou para a porta do palácio. A sua incompetência, a sua tentativa de 
destruir o Maranhão não vai fazer com que o deputado Wellington se 
cale e mostre o seu desgoverno, a sua incompetência ao aumentar 
impostos três vezes, ao não colocar água potável nas casas das pessoas, 
150 bairros estão sem água, em São Luís, nesse exato momento, cabide 
de emprego na Caema, cabide de emprego no Procon, cabide de 
emprego no Detran, na Emap, não nomeou os aprovados em concurso 
público, governador do desgoverno, desgoverno Flávio Dino, 
governador da perseguição. Senhoras e senhores... deputado Vinícius, a 
minha voz não será a única a partir de agora, precisa de mais agentes 
para se levantar, o que está acontecendo no Maranhão é grave. E eu vou 
trazer, deputado Yglésio, deputado Hélio, deputado Arnaldo, tem um 
teatrólogo do século passado, um alemão, em que ele disse: estão 
levando os escravos, como eu não sou escravo, eu não me importo com 
ninguém. Estão levando os desempregados, eu também não sou 
desempregado, então não me importo com eles. Estão levando os 
pobres e miseráveis, como eu não sou pobre e miserável, eu não me 
importo com eles”. Prestem bem atenção, Senhoras e Senhores, agora 
estão me levando, como eu não me importei com ninguém, também não 
estão se importando comigo. A dor do Deputado Wellington, a luta do 
Deputado Wellington não pode ser sozinha, é o Poder Legislativo que 
foi instituído para frear, para barrar os desmandos do Poder Executivo. 
Fiscalizar a aplicação do dinheiro público, fiscalizar o Executivo. E eu 
não estou sozinho nessa luta. Muito embora na Assembleia tenha quase 
40 deputados do lado do Governador Flávio Dino, mas saibam os 
senhores, que todos vocês estão passiveis dessa situação. Hoje, no 
Estado do Maranhão, vivemos uma situação grave, gravíssima. Ontem, 
um Deputado Federal que já foi Deputado Estadual nessa Casa, 
Deputado Josimar de Maranhãozinho, estive com ele na legislatura 
passada, não sou próximo do Deputado Maranhãozinho, não frequento 
a casa do Deputado Josimar de Maranhãozinho, não tenho negócios 
com o Deputado Josimar de Maranhãozinho, de forma republicana, não 
tenho articulação política, não tenho parceria política com prefeitos ou 
com vereadores, mas trabalhei quatro anos com o Deputado Josimar de 
Maranhãozinho nesta Casa. Deputado Josimar de Maranhãozinho está 
entrando para o terceiro ano como Deputado Federal e em sete anos fiel 
ao Governador Flávio Dino, leal ao Governador Flávio Dino, como 

muitos outros são, como muitos outros foram. E ontem, o que a gente 
observou? Porque o deputado Josimar de Maranhãozinho não está mais 
próximo, está como candidato pré-candidato ao Governo do Estado, o 
Governador do Estado faz uma operação para perseguir, para prejudicar 
o Deputado Josimar de Maranhãozinho. Esse é o preço de quem vai 
para a oposição. Eu não estou falando da operação, não estou falando 
dos detalhes, eu não tenho detalhe da investigação, não estou dizendo 
que o deputado Josimar de Maranhãozinho é culpado ou inocente, não 
estou dizendo isso. Estou dizendo que trabalhei com ele durante 4 anos 
nesta Casa e não vi nada que desabonasse a sua conduta, honrador de 
compromisso, amigo e parceiro de todos os deputados estaduais na 
legislatura passada, atualmente, como Deputado Federal sendo 
perseguido pelo Governador do Estado. Uma operação que usaram até 
o CTA, até helicóptero. Qual a necessidade de usar o helicóptero, o CTA 
para perseguir numa operação, numa investigação, um deputado 
federal? Ah, por que no último final de semana, ele estava em Bacabal 
reunindo prefeitos e vereadores? Por que reuniu na sua casa, prefeitos, 
se lançou pré-candidato ao Governo do Estado? Eu conheço essa 
realidade, eu estou nesse momento sendo solidário, me solidarizo com 
o Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho, diante da perseguição 
do Governador Flávio Dino. Neste momento me solidarizo com o 
Deputado Josimar de Maranhãozinho diante da perseguição do 
Governador Flávio Dino. Receba os meus cumprimentos e a minha 
solidariedade, Deputado Josimar de Maranhãozinho. E quem está 
falando isso não é deputado do partido dele, não é o deputado que não 
tem ligação com ele, que não anda almoçando, jantando, tomando café 
na casa do Deputado Josimar, não tenho ligação e nem aproximação 
com o Deputado Josimar, mas é com o dever de justiça que estou sendo 
solidário, prestando a minha solidariedade ao deputado Josimar de 
Maranhãozinho diante da perseguição do Governador Flávio Dino. 
Quem sabe, quem conhece é quem está falando isso, sente na pele a 
perseguição do governador Flávio Dino contra o empreendimento da 
minha família, contra a minha família, contra a minha atuação 
parlamentar, mas não vai me calar! Governador Flávio Dino que tanto 
persegue, que tanto fala, que tanto critica o Presidente Bolsonaro, vem 
querer calar o deputado Wellington? Uma ação na Justiça para querer 
calar o deputado Wellington. Seja democrático, está incomodadinho? 
Está preocupado com a repercussão dos impostos e dos combustíveis no 
Maranhão? Vamos discutir, governador Flávio Dino, vamos discutir os 
impostos? Primeiro, V.Exa. diz que não tem responsabilidade, segundo 
V.Exa. tem que explicar para a população que quem manda o preço 
médio ponderado para o CONFAZ, é a SEFAZ. Explica isso para a 
população, eu não estou com mentira, não estou com fake news, estou 
falando a verdade, vamos discutir os impostos? O governador do Rio 
Grande do Sul baixou os impostos da gasolina e da energia elétrica, o 
do Distrito Federal também, do Mato Grosso do Sul também, governador 
do Mato Grosso congelou o preço médio ponderado dos combustíveis, 
V.Exa., de acordo com a pressão popular e a pressão do deputado 
Wellington, V.Exa. recuou, congelou, não atualizou, não aumentou o 
preço médio ponderado essa semana. Não é a primeira vez que o senhor 
recua, só parou de apreender carros e motos no Maranhão, porque eu 
estava nesta tribuna firme, permanente, denunciando, cobrando a 
apreensão de carros e motos no Estado do Maranhão, parou? Parou, 
parou, graças ao deputado Wellington, parou? Parou, pressão do 
deputado Wellington. As maiores denúncias contra o governador Flávio 
Dino saíram da tribuna desta Casa, saíram do gabinete do deputado 
Wellington, prova disso que a denúncia dos respiradores saiu do nosso 
gabinete, se ninguém falava nada, se não ficava calado. Denúncia do 
IPREV metendo a mão no dinheiro dos aposentados, denúncia da 
EMAP, denúncia dos supersalários da Caema, é um absurdo! Um 
verdadeiro absurdo! Finalizo o meu pronunciamento, quem me trouxe 
aqui foi a vontade popular e as bênçãos de Deus. Eleito a primeira vez 
em 2014 do lado de Flávio Dino sem pedir uma nota de combustível, 
sem pedir apoio, sem pedir nada e eu, humildemente, simplesmente, 
andava fazendo propaganda durante campanha de 2014 com a cara, 
com o rosto, aquele rosto enorme, aquele cara gorda de Flávio Dino, do 
vice-governador Carlos Brandão, do senador Roberto Rocha e eu, 
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ingenuamente, só tinha uma deputada federal que era a deputada federal 
Eliziane. Eu andava, andei mais de 20 municípios sozinho entregando 
os meus panfletos de porta em porta. Eleito sem prefeito e sem vereador 
e logo no primeiro ano, consegui ver as mentiras do governador Flávio 
Dino, mentiras, me diga que não é mentira? V. Exa. foi lá para o Cintra 
disse que reformou o Cintra e publicou nas redes sociais: “olha como o 
Cintra está bonito! Reformei o Cintra.”, professor denunciando, 
funcionário denunciando, eu fui lá no Cintra, o Cintra com grade 
enferrujada e janela quebrada. E eu disse para mim mesmo, é esse 
governador que eu defendo? Esse governador que eu votei? O 
governador da mentira? Eu não posso continuar do lado de um 
governador mentiroso, perseguidor, covarde, traidor do povo, da 
população e da classe política. Não posso, metade dos deputados não 
voltaram na legislatura passada, secretário da legislatura passada 
corrompendo prefeito e vereadores, vem pra cá, está faltando o que pra 
não apoiar fulano, beltrano e sicrano. Fizemos a convocação do 
deputado Adelmo que hoje é deputado, era secretário de governo, por 
conta dessas denúncias, todo mundo ficou calado. Um deputado que 
continua com a denúncia, que levantou a voz e que mostrou os fatos foi 
o deputado Wellington, ninguém consegue convocar secretário, 
secretário fazendo politicagem, secretário tudo no interior viajando, 
tudo fazendo politicagem, tudo pedindo voto, pisando no pescoço de 
deputado estadual, humilhando deputado estadual, não atende uma 
demanda, não atende um deputado estadual, mas ele chama o prefeito: 
“prefeito, venha pra cá quem você vai apoiar pra estadual ou para 
federal?” Cooptando prefeito, cooptando vereador nas secretarias. As 
secretarias são locais de recebimento de prefeitos para apoio para 2022, 
é assim no Detran, tem denunciado aqui o escárnio no Detran. O diretor 
do Detran chamando prefeitos, chamando vereadores para conversar, 
pra chamar... é esse o desgoverno Flávio Dino. Denunciei em 2014 para 
2018, estou denunciando agora, deputados, a minha voz não pode ser 
sozinha, deputados, fomos eleitos pra fiscalizar a aplicação de dinheiro 
público e o Poder Executivo, secretários estão humilhando, passando 
por cima, gastando dinheiro público em campanha, com avião, com 
helicóptero, com SW4, com Hilux cheio de servidores fazendo foto, 
filmando, toda estrutura, fazendo reunião com a estrutura do governo e 
eu é que estou errado de denunciar isso? Eu sou denunciado por 
denunciar isso? Por fiscalizar, por cobrar esse desgoverno comunista, 
esse desgoverno incompetente. Governador Flávio Dino, em vez de 
perseguir o deputado Wellington, deveria era gerar mais emprego e 
renda, deveria enxugar a máquina pública, retirar essa quantidade de 
secretaria de cargos comissionados, deveriam nomear os aprovados na 
Polícia Militar, deveria nomear os aprovados da AGED do Iprev, 
Procon, Detran, deveria colocar água potável na casa das pessoas, 
despoluir os nossos rios, os nossos mananciais, tornar a nossa praia 
balneável, própria para o banho, deveria, Flávio Dino, era acabar com a 
miséria e com a pobreza. Muita gente morando embaixo da ponte, 
próximo ao Palácio, mais de um milhão e quatrocentos mil maranhenses 
vivendo em extrema pobreza, comendo 150 reais por mês, 400 mil 
maranhenses entraram em extrema pobreza só na sua gestão. Cadê o 
Mais IDH? Programa falido, projeto falido de V. Exa., V. Exa. é um 
“falidor”, é um exterminador, é um destruidor, é um ladrão de sonhos, 
roubou os sonhos dos maranhenses, muitos confiaram em V. Exa. mas 
não vai calar o deputado Wellington do Curso. Vamos apresentar as 
ações, as alegações diante de mais uma ação, de mais uma representação 
do governador Flávio Dino para tentar calar. Governador, recebi está 
com meia hora e eu não estou escondidinho, com medo de V. Exa. não 
fui baixar minha cabeça com medo de V. Exa. estou aqui na Tribuna, 
que quem me trouxe aqui foi o povo, quem me trouxe aqui foram as 
bênçãos de Deus. Fui prejudicado na prefeitura em 2016, mas voltei o 
mandato em 2018 e se for da vontade do povo, com as bênçãos de Deus, 
com a graça de Deus, eu retorno a esta Casa ou em outros projetos, 
quem decide é a população do Estado do Maranhão. Não tenho medo, 
não tenho receio de ser candidato a deputado federal, de ser candidato a 
senador, brigar pela sua vaga de senador do Maranhão ou até mesmo de 
governador do Estado. Governador Flávio Dino, quem me trouxe aqui 
foram as mãos do povo, o voto limpo, o voto consciente, não foram as 

emendas e nem os convênios José Reinaldo para sua eleição para 
deputado federal, os conchavos políticos que V. Exa. fez para chegar à 
Câmara Federal, para chegar ao Governo do Estado. O apoio de 
deputados aqui com “iso” para V. Exa. quando V.Exa. era candidato a 
prefeito ou candidato a governador. Governador Flávio Dino, não tem 
moral, Governador Flávio Dino é hipócrita, Governador Flávio Dino, 
respeite o deputado Wellington, respeito o mandato do deputado 
Wellington, é independente, sabe por que eu estou sendo processado? 
Porque eu não baixo a guarda, porque eu não baixo a cabeça, eu não fui 
lá tomar a bênção para o governador Flávio Dino. Eu não tenho um 
vigia, não tenho cargo comissionado do Governo do Estado, não tenho. 
O governador Flávio Dino não tem como me prejudicar, não tem como 
me perseguir, não tem como me processar, a não ser com essas fake 
news, com essas balelas, com essas firulas, com essas frescuras que ele 
acha que prosperará. Não vai me calar! Vou continuar firme na tribuna 
da Assembleia Legislativa, nas ruas de São Luís do Maranhão e na porta 
do Palácio, se preciso for, vou conclamar, a partir de hoje, a população 
do Maranhão para protestar, se manifestar contra os problemas graves 
que existem no Maranhão. Aumentos dos impostos, aumento dos 
combustíveis, falta de água, nomeação de todos os aprovados, violência 
batendo na porta de tudo e de todos. Vou para as ruas, a partir de agora, 
vou convocar a população do Maranhão, vou convidar a população do 
Maranhão para ir às ruas protestar, se manifestar contra esse desgoverno 
que só tem mais 6 meses e ele vai ver, ele vai sentir na pele a partir do 
dia 2 de abril, o que é o isolamento, porque ele nunca foi líder, ele acha 
que pode mandar nos destinos, ele acha que pode mandar no destino do 
deputado Rafael Leitoa, se vai ser candidato ou não, se segura um 
pouco, acha que pode mandar no mandato de fulano, de sicrano... esse 
é o governador Flávio Dino, quem conhece sabe muito bem quem é o 
governador Flávio Dino. Mais uma vez, perseguidor, traidor, governador 
Flávio Dino, V.Exa., encontrou na tribuna da Assembleia Legislativa 
um filho de Deus, um guerreiro de selva, que trago à memória a canção 
do guerreiro de selva: Senhor, tu que ordenaste o guerreiro de selva, 
sobrepujais sobre todas as criaturas. Não vai fazer com que eu me cale, 
com que eu desista. Governador Flávio Dino, V.Exa. tem Oposição 
nesta Casa com responsabilidade, eu denuncio, eu fiscalizo, eu cobro e 
todas as denúncias que eu fiz até hoje, levei ao Ministério Público, levei 
ao Tribunal de Contas, levei à Polícia Federal. Por que ninguém fala 
nada dos respiradores fraudulentos, superfaturados, fantasma? 
Roubaram, se locupletaram do dinheiro público e eu tenho que 
responder pelas denúncias que eu faço? Pelas cobranças que eu faço? 
Denunciaram no gabinete que estavam recolhendo dinheiro da Saúde e 
levando na porta do Palácio. Cadê o seu Márcio Jerry que tem coragem 
de autorizar a CPI da Saúde? Cadê os 18 milhões desviados na Saúde do 
Maranhão? Cadê, Flávio Dino? Cadê, pré-candidato a deputado 
estadual, advogado e secretário de Saúde Carlos Lula? Cadê? Cadê os 
18 milhões de reais? Onde foram parar? Quando vão devolver? Cadê o 
dinheiro dos respiradores? Governador Flávio Dino, lave sua boca para 
falar do deputado Wellington e lave suas mãos antes de pegar qualquer 
caneta para assinar uma representação contra o deputado Wellington. 
Aqui, como diz lá em Pedreiras, aqui é “topado” e vou continuar firme 
na luta e a minha voz não se cala diante desse desgoverno perseguidor 
comunista. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Democrático, PL/Republicanos. Líder deputado Vinícius 
Louro, V. Exa. vai ocupar a Tribuna? Deputado Vinícius Louro, por 8 
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, internautas, 
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor 
Presidente, o que me traz hoje aqui a esta Tribuna, primeiro, é para falar 
do grande evento político que houve na cidade de Bacabal, deputado 
Carlinhos Florêncio, eu acho que V. Exa. teve conhecimento já que 
V. Exa. é um deputado lá da cidade de Bacabal junto com o deputado 
Roberto Costa e outros deputados, mas foi o maior evento político 
que aquela cidade já viu, foi um evento organizado pela família PL, 



  12       SEXTA-FEIRA, 08 DE OUTUBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12
pelo nosso Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho, nosso pré-
candidato a Governador, pela sua esposa Detinha, com a ajuda dos 
Deputados Estaduais, Deputados Federais, onde envolveu mais de 800 
vereadores do Estado do Maranhão. E os prefeitos de outrora tiveram 
na residência do Josimar de Maranhãozinho, também participaram 
levando seus vereadores. Foi grandioso, foi gratificante, foi o momento 
histórico não só para a cidade de Bacabal, mas para o Estado do 
Maranhão, haja vista que nunca um pré-candidato ao governo pôde 
estar reunido com a classe de parlamentares municipais do Estado. 
Aqui Vossas Excelências, como o Deputado Arnaldo, Deputado Hélio 
Soares, pessoas mais experientes na política do Maranhão, sabem o que 
eu estou dizendo aqui porque os vereadores são os para-choques do 
povo, do prefeito, é quem está ligado diretamente com a população, 
trazendo as demandas para os prefeitos, o chefe do Executivo, poder 
resolver. Nunca foi visto, no Estado do Maranhão, por nenhum aqui 
hoje que se diz pré-candidato ao governo. O Deputado federal Josimar 
de Maranhãozinho, começou diferente, começou mostrando porque 
sabe da importância, é um deputado federal municipalista, a sua esposa 
também já foi prefeita, é uma deputada municipalista. E eu digo que 
é o único casal hoje na política em que ambos já foram prefeitos, os 
dois já foram prefeitos e ela, deputada estadual, batendo recorde como 
a mulher, a deputada mais bem votada do Estado do Maranhão. E o 
Deputado Josimar batendo dois recordes, como o deputado estadual 
mais bem votado do Maranhão e agora o deputado federal mais bem 
votado do Estado do Maranhão. Então, quero agradecer a participação 
de todos os vereadores do Estado, quero aqui também agradecer a 
participação dos prefeitos que ali estiveram presentes em nome do 
Prefeito Alexandre Lavepel, da cidade de Conceição de Lago-Açu, 
e agradecer a organização, um evento que ficou na história e que 
chamou muito a atenção da população do Maranhão. O crescimento 
do Deputado federal Josimar de Maranhãozinho ao Governo do Estado 
do Maranhão é um crescimento notório, é um crescimento que está 
chamando a atenção da população, dos vereadores, dos prefeitos, 
da classe política. O Josimar tem se destacado muito. O Josimar de 
Maranhãozinho e sua esposa Detinha são pessoas do bem, são pessoas 
que sempre trabalharam em prol da população. Ele foi o campeão de 
emendas no Brasil, trazendo para beneficiar a população do Maranhão, 
mas, em todas as cidades, Deputado Ariston, Deputado Fábio Braga, 
vejam lá as obras bem-feitas, concluídas, não são obras fantasmas, não 
são obras como outras no Estado do Maranhão, inacabadas, obras que 
nunca foram pagas, lá não, todas as obras foram auditorias, em todas 
as obras o Governo Federal esteve lá, bancou, e estão lá as obras bem-
feitas nas cidades, beneficiando a população. O que me chama a atenção, 
senhores deputados, é que, depois de um grande evento, desses dois 
grandes eventos, depois do crescimento do Deputado federal Josimar de 
Maranhãozinho ao Governo do Estado do Maranhão, parece-me agora 
e me chama a atenção, por isso trago essa reflexão para os senhores e 
para as senhoras, uma operação aí da polícia do Estado do Maranhão 
na residência do Deputado federal Josimar de Maranhãozinho. Isso me 
estranha muito até porque, até hoje, não foi colocado o objeto dessa 
operação. O que eu entendo é que um Deputado Estadual para se ter 
uma ordem expedida para invadir a sua residência tem que ser por meio 
do Tribunal de Justiça, um Deputado Federal para ter uma ordem pra 
invadir a sua residência tem que ser por meio do Supremo Tribunal. E 
ali entraram por meio de um mandado de busca e apreensão, emitido por 
um juiz singular e também o mesmo, salvo engano, não tem a decisão e 
mostrando o objeto da operação, quando se fala que a empresa ali que 
o deputado federal é sócio, em 2018, ele não era sócio da empresa, se 
hoje inventa-se desculpa para invadir a residência, porque na época a 
investigação veio de 2018, ele já era deputado estadual. Então, está me 
chamando muito a atenção e o que eu vejo é um Maranhão que pode 
tudo acontecer e um Maranhão que as pessoas, hoje, estão vendo de 
outros olhos o que está acontecendo, principalmente na classe política, 
principalmente na política maranhense. Nós não podemos fazer política 
dessa forma, nós temos que fazer política é na democracia, é no poder de 
convencimento, é no poder do trabalho e principalmente levando o que 
há de melhor na classe política, é o compromisso, é a palavra, que isso 

o Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho tem. É quando ele fala 
você pode escrever que irá acontecer, não que nós temos visto acontecer 
que muita conversa, muita promessa, e esse Parlamento hoje está como 
está, justamente, porque aqui não temos pessoas de palavras que vêm 
cumprindo com o Parlamento Estadual. Acredito que todos os Senhores 
Deputados Estaduais, como eu, que estou aqui desde uma legislatura 
passada, nós tivemos aqui compromisso com o povo, com a população, 
e principalmente no poder da convicção dos nossos votos, mas a palavra 
dada a este Parlamento, até hoje, não foram cumpridas, e os Senhores 
Parlamentares sabem. E é por isso que aqui a Assembleia Legislativa, 
está de joelho, está desmoralizada e isso eu tenho dito em todo o Estado 
do Maranhão, e falo aqui, infelizmente, a Assembleia Legislativa, 
quando Vossas Excelências vão para as suas bases levar algum tipo de 
obra, vocês não têm. Eu pergunto a Vossas Excelências: quais foram as 
obras que vocês levaram para a cidade de vocês? Porque sempre quando 
tem uma pessoa na frente. Qual foi o recurso que Vossas Excelências 
levaram para as cidades de vocês? Porque quando levam, não é pago 
100%, está lá o município e as obras atrasadas. E nós temos que chamar 
atenção, e pedir, porque a Assembleia Legislativa, Deputado Hélio 
Soares, cumpriu com seu papel. A Assembleia Legislativa cumpriu 
justamente com o que foi acordado, e agora a Assembleia Legislativa 
simplesmente é a última a ser vista. A Assembleia Legislativa agora, nós 
estamos acompanhando aí a desmoralização, a Assembleia de joelhos, 
e isso que nós temos que chamar atenção. Eu quero me solidarizar ao 
Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho, ao nosso pré-candidato 
a Governador, Josimar de Maranhãozinho, pela sua postura, por sua 
honradez, pelo seu compromisso, pela sua palavra empenhada e 
cumprida, porque eu sei que não é fácil, hoje a forma que estão levando 
a política, uma pessoa ter essa coragem, como Deputado Federal 
Josimar de Maranhãozinho está tendo. E digo mais, atentem, Vossas 
Excelências, atentem os Senhores Prefeitos, Senhores Vereadores, os 
Senhores Deputados Federais, atente a classe política, porque o que 
aconteceu com o Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho pode 
acontecer com todos Vossas Excelências

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado Vinícius, 
nesse mandado de busca e apreensão, tinha o nome do deputado? Tinha 
nominalmente citado o Deputado Josimar?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado 
Yglésio, eu estive lá, posteriormente à operação, conversando com 
a Detinha, me solidarizando até porque a Detinha estava sozinha na 
sua casa, o deputado federal estava viajando, com as crianças, quando 
a porta foi arrombada, já um aparato de comunicação, de televisão, 
parecia, vamos dizer assim, que estava sendo gravado um filme: era 
drone, era helicóptero, chegaram junto com a polícia e tudo. E na busca 
e apreensão, o que me chama atenção é que tinha o nome do deputado 
por completo, mas já entendendo onde V. Ex.ª quer chegar. Eu acho, 
Deputado Yglésio, quando é denominado um nome de uma pessoa, a 
polícia tem que também averiguar quem é essa pessoa. Então, assim, 
ah, porque o juiz colocou o nome como se fosse uma pessoa comum, do 
povo, a pessoa é deputado federal, eu tenho o meu nome que é Marcos 
Vinicius de Oliveira Pereira, mas tem meu nome que eu uso, digamos 
assim, de guerra, que é Vinicius Louro. De batismo e na política. Então, 
isso me cheirou muito estranho. A gente tem que chamar a atenção 
porque a política não pode ser judicializada.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – É justamente por 
isso, assim, porque, pelo que entendi, eles fizeram uma delimitação de 
2014 a 2018, em relação aos eventos. Então, assim, o Deputado Josimar, 
nesse período, era deputado estadual. Era estadual nesse período, né?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – E não era sócio 
da empresa.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – E não era sócio 
da empresa. Pois é. Então, assim, parece-me que era questão de um 
desembargador que deveria ter despachado, até pela, minimamente, um 
desembargador, correto?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Correto.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então é estranho. Eu 

não estou em defesa do Deputado Josimar. 
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu sei disso, 

deputado.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Até porque não 

tenho relação nenhuma com o Deputado Josimar, ele já andou tomando 
umas duas bases nossas aí para o grupo dele, mas faz parte do jogo. 
Mas é como V. Ex.ª pinçou uma coisa que é interessante e que assim, 
se esta Casa Legislativa não começar a se posicionar em relação a 
essas situações, porque há uma evidente violação de prerrogativa, sem 
dúvida.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Sem 
precedentes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – É claro. Se a gente 
começar a naturalizar isso aí, daqui a pouco, até porque, dentro do que se 
espera, a casa de um deputado estadual, de uma deputada estadual, de um 
deputado federal, um helicóptero é feito para contenção, para manobra 
de fuga, para uma série de coisas que a gente não entende de fato. É 
uma mobilização cara, um voo desses de helicóptero, com certeza, não 
deve ter custado aí menos de R$ 15, R4 20 mil, com recursos públicos 
utilizados de uma maneira um pouco fora da realidade. Eu concordo 
com V.Ex.ª e me parece uma postura excessivamente policialesca do 
Gaeco junto com o pessoal da Polícia Civil. Eu acho que não... Um 
quadro, desde 2014 a 2018, uma delimitação de tempo, nesse período 
uma operação desse tamanho, me parece realmente uma tentativa de 
tentar prejulgar, de aumentar a rejeição no período eleitoral, acho que 
isso tem que ser feito com muito cuidado, a Lava-Jato já mostrou aí 
o quanto se pode destruir reputações de pessoas, algumas culpadas e 
outras não culpadas, algumas inocentes de verdade que foram retiradas, 
mas pessoas que tiveram as suas vidas destroçadas por esse tipo de 
situação. Aí o “lavajatismo” chegar ao Maranhão, não! Se o deputado 
Josimar, eventualmente, cometer algum delito que seja investigado, 
os meios adequados, resguardadas todas as suas prerrogativas e seus 
direitos constitucionais acima de ser deputado, cidadão, de fato, direito 
à inviolabilidade da vida íntima, domicílio, joias foram fotografadas, 
vazadas na internet, a gente já tem uma legislação toda em cima de 
abuso de autoridade, que isso aí tem que ser coibido, isso não deveria 
acontecer, patrimônio privado das pessoas foi exposto, prioritariamente, 
sem qualquer tipo de resguardo, então isso aí para mim é material de 
autos, eventualmente. Então me chamou a atenção, acho que todo 
deputado aqui, independente de ser de base de governo ou não, nós 
somos Poder Legislativo, nós aqui somos Poder Legislativo, nós somos 
fiscalizadores desses abusos e dessas ações. Então, quando a Casa, ela 
termina sendo atropelada por ações de governo, do ponto de vista de 
polícia e de Ministério Público, a gente tem que ficar aqui muito atento 
a isso. Tive a oportunidade de ler aqui a representação que foi enviada 
em relação ao Deputado Wellington, eu já fui vítima duas vezes de 
tentativa de processo por opinião em tribuna, duas vezes por defensor 
público, uma não foi nem citada nominalmente, o outro também 
não, incurso em comentário na internet, assessor meu que trabalhava 
comigo foi processado, hoje está pagando indenização porque estão 
tentando calar, a fala do parlamento, as nossas prerrogativas estão 
sendo atacadas, hoje, a gente tem um Executivo, um Poder Executivo, 
nacionalmente, que tem uma caneta do financeiro, nós temos o 
Judiciário que está atentando contra direitos, prerrogativas das pessoas 
e está violando também prerrogativa do Legislativo. Então assim, se 
toda vez que acontecer uma coisa como essa, a Assembleia ficar calada, 
daqui a pouco, a gente está com medo de subir à tribuna para defender 
pautas que são da população, muitas vezes, teve uma situação que em 
relação a um defensor público que concorreu ao cargo de defensor-
geral, chegou para mim uma denúncia de que ele foi investigado na CPI 
da Pedofilia, aqui, eu trouxe para a minha rede social, porque eu acho 
relevante que o Governador do Estado, antes de decidir um cargo, ele 
faça uma avaliação da vida das pessoas, eu não citei nome de ninguém, 
eu não fiz ataque nenhum, eu citei o fato do que foi colocado na CPI, 
e aí o que acontece? Me processa. Se a gente começar aqui, nós que 
somos investidos de um mandato popular, temos aqui 30, 40 mil votos, 
20 mil votos, 20 mil pessoas depositam, lhe outorgam a possibilidade 
de você representar, a gente sobe à tribuna para ter inviolabilidade 

de palavras, de opiniões, de votos, nós somos invioláveis para poder 
defender a população, e como somos humanos, uma ou outra vez, nós 
nos excedemos em palavras, nós temos sentimentos, dentro das nossas 
casas, na rua, a gente se estressa, nós somos seres humanos como 
qualquer um, e aí, no momento como a gente recebe toda essa carga 
do clamor popular, a gente sobe e perde os nossos direitos? Isso aí 
a gente não pode permitir acontecer, da mesma forma, um deputado 
federal se cometeu crime ou não, o processo legal vai mostrar, mas 
essa tentativa de pré-julgamento num momento que a única situação 
que tem colocado é que o Josimar está se colocando na candidatura ao 
governo, o que é legítimo, ele tem direito de colocar a candidatura dele. 
Se tem crime, a justiça investiga, mas respeitando as prerrogativas. Se 
a Deputada Detinha estava em casa, se tem uma ligação com alguma 
coisa, é o TJ; se tem alguma coisa em relação ao Deputado federal 
Josimar, são Tribunais Superiores que têm que investigar. Nós temos 
que defender isso aqui com unhas e dentes, independente se eu gostar 
do Deputado Josimar. Eu não gosto dele enquanto político. Enquanto 
pessoa, não tenho relação pessoal, mas sou defensor de prerrogativas, 
porque, se a gente baixar as nossas calças aqui, a gente sabe bem o que 
vai acontecer. E nós temos é que nos levantar juntos, sabem por quê? 
Porque esta Assembleia precisa continuar tendo o direito de respeitar 
os direitos das pessoas, como hoje a gente subiu para repudiar o ataque 
que a Vereadora Katiane sofreu, em Pedreiras, como a feirante, em Paço 
do Lumiar, que foi agredida violentamente pelo filho do presidente 
da feira. Então, todas essas situações, se a gente começar a ficar com 
medo, achar que nós somos pequenos, nós somos Poder Legislativo e as 
pessoas vão nos respeitar aqui sim. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu quero 
agradecer a Vossa Excelência pelas palavras. Vossa Excelência 
colocou, de forma bem oportuna, Deputado Yglésio, haja vista que nós 
sabemos que Vossa Excelência não tem essa harmonia política com o 
Deputado Josimar de Maranhãozinho, mas Vossa Excelência coloca 
essa situação isolada, por quê? É justamente o que eu venho cobrando 
aqui, é justamente o que eu estou pedindo aqui. E o que me chama 
atenção, depois desses atos de invasão na casa do Deputado Josimar 
de Maranhãozinho, de forma abusiva e, principalmente, de forma 
cinematográfica, haja vista que já tinha, Deputado Carlinhos Florêncio, 
câmaras instaladas de vários ângulos, drones, helicópteros, ou seja, 
parecia um filme de guerra de Hollywood. Então, quero aqui também, 
Presidente, até que V. Ex.ª me conceda mais tempo, haja vista que o 
momento é oportuno e importante. Ao Deputado Hélio Soares o aparte.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - Os 
cumprimentos a V. Ex.ª, extensivo à Mesa que permite, neste momento, 
o aparte. Deputado Vinícius, eu já havia feito esse registro que V. Ex.ª 
faz com bastante conhecimento e eficácia com relação ao evento feito 
pelo nosso partido, em Bacabal, que foi realmente um sucesso total. 
Nós agradecemos ao prefeito daquela cidade que fez a abertura e que 
oficializou o evento, como também ao nosso Presidente da Câmara, 
lá de Bacabal. Enfim, foi um evento político, não podemos dizer que 
não foi, porque foi um evento político, embora interno, para expressar 
o nosso sentimento, a nossa vontade e usando a nossa prerrogativa 
no exercício da democracia, nosso exercício democrático de direito, 
em cada vontade, em cada sentimento do parlamentar ou do cidadão 
comum. Então, nós agradecemos por esse evento, mas o que nos 
chama a atenção, Deputado Vinícius, é que, logo depois desse evento, 
eu não vou poder falar processo, até porque não tenho conhecimento, 
só sei que essa firma não participou de licitação nenhuma de serviços 
públicos, eu tenho que ver o processo para poder me posicionar, uma 
vez que nem advogado sou, mas sou Presidente do Partido Liberal, que 
V. Ex.ª é filiado, e com muita honra eu faço isso, e é muito estranho 
que essa operação tenha sido feito de uma maneira relâmpago e, temos 
que ver as prerrogativas, como o deputado Yglésio falou, que esta 
Casa também tem que se posicionar, para ver o corpo jurídico, para 
ver se tem algum erro, como é que está, e quem tem problemas, eu 
não vejo nada contra, porque responder, ir lá, se defender, justificar, 
ser punido, é uma condição normal, mas eu acho, Deputado Vinícius, 
que os Poderes, a maior virtude dos homens que exercem determinados 
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Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, é saber os limites de cada 
prerrogativa, os limites de cada cidadão, os limites daquilo que nós 
exercemos, nós não podemos puxar para cima da gente, um sentimento 
de parcialidade, de maneira nenhuma, não estou aqui julgando ninguém, 
estou só me solidarizando com V. Ex.ª, com o Deputado Josimar de 
Maranhãozinho, com a nossa querida Deputada Detinha, que eu achei 
estranho também, mas nosso setor jurídico está avaliando, está tomando 
pé da situação, sem qualquer precipitação, sem tomar uma posição no 
afã de se defender, estamos fazendo isso com muito cuidado, com 
muita calma, para que nós não ofendemos ninguém também, mas eu 
o parabenizo pelo momento oportuno de fazer esses 02 registros, que a 
Casa tem que posicionar também, com relação às prerrogativas, não só 
do parlamentar, mas do cidadão comum, porque os direitos são feridos, 
generalizados, e nós não podemos verdadeiramente permitir isso, muito 
obrigado, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu que 
agradeço a V. Ex.ª pelo aparte, Deputado Hélio Soares, quero aqui que 
registre nos Anais desta Casa, quero aqui também passar a palavra para 
o Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte) – Existe o 
princípio constitucional, qualquer pessoa pode ser investigada, qualquer 
pessoa pode ser pesquisada pode ser feito qualquer análise, mas existe 
também o princípio do contraditório, o princípio que deve ser respeitado 
e também em um regime democrático, ninguém é culpado antes que 
transcorra o processo normal que possa levar uma condenação. O 
entendimento mais fácil que a gente tem que entender de qualquer 
caso é que tem que ser respeitado o ordenamento jurídico do país. E 
ele é bem claro, as prerrogativas de deputado, de governadores, de 
prefeito, de autoridades públicas têm que serem preservadas e entendo 
que toda e qualquer Casa Legislativa ou Executiva ela está passível de 
investigação, passível de fazer qualquer análise que se possa levar a 
uma investigação, a condenação de alguém. Mas é importante que se 
respeitem os ritos, as prerrogativas, uma vez não respeitado isso, você 
está atentando às normas jurídicas, os ordenamentos jurídicos. É bem 
claro que qualquer político hoje é passível de qualquer investigação, 
qualquer prefeito, vereador. E aí nós temos inúmeros casos pelo Brasil, 
mas a gente também tem que garantir a esses políticos, como qualquer 
cidadão, o direito da ampla defesa, o direito de ser respeitado seus 
direitos. Como o Deputado Yglésio falou, quando se perde esse rito 
no ordenamento político, ele geralmente cria um transtorno danado, 
pois há anulações de procedimentos. Depois de ter manchado a imagem 
da pessoa, o que é irrecuperável, então, a gente entende que a melhor 
maneira de os agentes de segurança, os agentes públicos que tratam do 
judiciário é o respeito às normas antes de ser feito qualquer procedimento 
a esse respeito. Entendo que o caso do Deputado Josimar, no caso da 
Deputada Detinha, devem ser analisadas as prerrogativas que eles têm, 
não dizendo ou desmerecendo qualquer maneira de investigação. O 
que está se fazendo é que os procedimentos têm que ser respeitados, 
assim como qualquer cidadão. Hoje nós vemos, diariamente, violações 
que são feitas por órgãos ou entidades para a segurança que deveriam 
preservar, pelos direitos e garantais de cidadãos desrespeitados da 
maneira mais fácil. Por quê? Porque nós entendemos que, num regime 
democrático, obedecer ao cumprimento das leis, observar isso é o que 
é mais interessante. Num regime ditatorial, num regime de exceção, em 
um regime anárquico, esse respeito não tem garantia, porque a gente vê, 
por exemplo, em um país como o nosso, em uma tradição democrática, 
não pode se fazer o mesmo que um Afeganistão faz quando o Talibã 
chega ao poder e desrespeita qualquer direito e garantia das pessoas. 
Aqui têm que ser obedecidos os rituais, os procedimentos, as normas 
jurídicas, para que se possa respeitar o princípio democrático. Portanto, 
Deputado Vinícius, é interessante o seu pronunciamento. O aparte feito 
pelo Deputado Yglésio no sentido de que a gente coloque cada coisa 
no seu lugar. Investigar no momento certo, investigar por motivo certo, 
mas investigar e fazer também se cumprirem os ordenamentos jurídicos, 
uma vez que toda essa investigação pode ser passiva de nulidade por 
conta da fragilidade que foi feita na hora dos procedimentos. Então, tem 
que ter, além da coerência, o respeito a esses procedimentos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito obrigado 
ao Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Vinícius, Deputado Wellington do Curso, me conceda um 
aparte por gentileza?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Quero aqui 
agradecer as palavras do Deputado Fábio Braga. Eu vim a esta tribuna 
exatamente, senhores deputados, trazer esse entendimento à tona que V. 
Ex.ªs estão explanando. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte) 
– Deputado Vinícius, mais uma vez, muito obrigado por me conceder o 
aparte. Eu já havia falado, durante o meu pronunciamento, eu só quero 
deixar bem claras três observações: a primeiro delas, há mais ou menos 
duas horas, o Desembargador Guerreiro Júnior, que é ex-presidente do 
Tribunal de Justiça, ex-corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão, então é um desembargador que tem conhecimento jurídico, 
que tem respeitabilidade no meio jurídico no Estado do Maranhão, 
publicou na sua rede social: “Deputado federal fora de prerrogativa de 
função. Competência: a competência do Supremo Tribunal Federal, 
quando da possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito 
penal, alcança fase investigação materializada pelo desenvolvimento 
do inquérito”, ou seja, Deputado Vinícius, vou trazer só à memória de 
V. Ex.ªs. Quando surgiu a operação da Polícia Federal para investigar 
os desvios de recursos públicos do Governador Flávio, ele logo disse: 
“Não é recurso federal, a Polícia Federal não pode fazer nada. O recurso 
é estadual. Quer dizer que o recurso estadual, ele pode desviar? Pode 
se locupletar? Cadê os dezoito milhões roubados, desviados na saúde 
do Governador Flávio Dino? Cadê os respiradores? Cadê o dinheiro 
dos respiradores? Ninguém, diz nada. Todo mundo fica calado. Mas 
eu vou me ater ao tema. Os demais deputados que já se pronunciaram 
de forma polida, de forma educada. Eu sou enfático. Sou categórico. 
Essa operação ela é característica da perseguição do Governador Flávio 
Dino, pré-candidato ao Governo do Estado, Josimar de Maranhãozinho, 
por lançar sua candidatura, ter reunido prefeitos e vereadores e já ter 
anunciado que provavelmente fará oposição ao Governo do Estado. 
Então, mais uma vez, a nossa solidariedade ao Deputado Josimar de 
Maranhãozinho. Sem jogar flores, sem arrodeio, a operação de ontem 
usando inclusive o CTA, usando o CTA, gastando dinheiro público, 
combustível da aeronave, para fazer a operação. Operação ilegal 
contra um Deputado Federal. Isso mostra claramente a perseguição do 
Governador Flávio Dino.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado 
Wellington, eu lhe agradeço pelo aparte, haja vista dentro do 
posicionamento de V.Exa., eu sei que há uma perseguição, não sei de 
onde vem a perseguição, que é um ato de perseguição...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Eu já disse, Deputado, ele perseguiu o policial militar que cobrou 
respiradores, persegue o Deputado Wellington, todo dia, nesta Casa. Eu 
já disse, é perseguição do Governador Flávio Dino. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Só para 
concluir, Presidente, e Deputado Wellington. Então, eu sei que é um ato 
de perseguição, não sei de onde está surgindo esse ato de perseguição, 
haja vista que há hoje dentro do Judiciário ligação de pessoas ligadas 
a partidos políticos a pessoas que se manifestaram pra que essa busca 
e apreensão fosse realizada. Senhor Presidente, eu quero lhe agradecer 
pelo tempo, quero lhe agradecer pela oportunidade que V.Exa. deixou 
tanto eu passar, avançar, o meu horário como aos outros deputados 
apartearam. Mas agora se puder eu gostaria de pedir o Tempo da 
Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Deputado Vinícius com o Tempo da 
Liderança.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
desse Poder. Senhor Presidente, hoje, nessa quinta-feira, estamos aí 
num momento polêmico, acontecendo no Estado do Maranhão, mas eu 
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também não poderia deixar de manifestar e me solidarizar à Vereadora 
Katiane Leite, uma Vereadora íntegra, uma Vereadora que vem 
trabalhando bastante em prol e em defesa da população de Pedreiras, 
é a única Vereadora daquela Casa que apoia o povo, que se manifesta à 
vontade do povo naquele Parlamento. E aconteceu um fato indesejado 
envolvendo um vereador daquela Casa, onde naquele momento, 
haja vista, com suas palavras foi um momento que ele se alterou, 
mas nada justifica a posição do nobre vereador, a posição e a forma 
desrespeitando o Regimento Interno daquela Casa, desrespeitando as 
colegas vereadoras e principalmente, a Presidência daquela Casa, que 
se trata de uma mulher também. Então, eu aqui me solidarizo tanto à 
nobre Vereadora Katyane Leite, como também ao seu esposo, aos seus 
filhos e aos familiares, tanto ao esposo Cacimbão como aos familiares 
da nobre vereadora. Dizer que V. Exª tem recebido muitas palavras, 
mensagens de manifestação de solidariedade. Inclua o Deputado 
Vinícius Louro também nessas pessoas. Eu sei do seu trabalho, eu sei da 
sua perseverança, da sua luta em prol da população. É a única vereadora 
de oposição dentro daquele parlamento que representa o povo, haja 
vista que a nobre vereadora não se cala mediante às perseguições e 
até mesmo da forma como aquela Casa está tentando calar a nobre 
vereadora, mudando o regimento interno daquela Casa. Eu acho que 
o mínimo que a presidente daquela Casa poderia fazer, da Câmara 
Municipal de Pedreiras, era se pronunciar. Qual é o posicionamento 
dela diante do acontecido? Na Câmara de Vereadores, também a 
prefeita municipal de Pedreiras se manifestar, haja vista que é mulher. 
No entanto, como a vereadora não faz parte do seu grupo político, deixa 
aí à la volonté. A Secretaria da Mulher do município de Pedreiras não 
se manifestou, porque, Deputado Hélio Soares, independente da opção 
política da nobre Vereadora Katyane Leite, ela é ser humano e é mulher. 
O que a gente vê hoje, no Brasil inteiro, está aí o Congresso Nacional 
aprovando leis de proteção às mulheres, colocando, incentivando e 
apoiando as mulheres nas políticas públicas, e aí o que eu vejo é uma 
cidade de rancor, de ódio, de perseguição, que é a cidade de Pedreiras. 
Num momento como esse, podendo se manifestar, mas por se tratar 
de uma vereadora de oposição, tenho certeza de que ela está sofrendo 
muitas retaliações. V. Ex.ª imagina, Deputado Neto Evangelista, toda 
a Câmara da base do governo defendendo o interesse do governo e 
a única vereadora fazendo oposição, Bráulio que faz parte da Mesa 
Diretora, imaginem. Então, ela está sofrendo essa perseguição. Os 
vereadores estão ficando chateados com ela, achando que ela está 
botando o povo contra a Câmara. Quem está colocando o povo contra 
eles são eles mesmos que estão votando projetos absurdos, projetos 
contra a população, contra o povo. A vereadora está fazendo o papel 
dela, porque ela foi eleita para defender a população. Então eu quero 
e peço que, primeiro, a presidente da Câmara Municipal de Pedreiras, 
que é mulher, se manifeste. Eu quero também que a Comissão de 
Ética daquela Casa se manifeste e quero também que a Secretaria da 
Mulher do Município de Pedreiras, a Prefeita de Pedreiras se manifeste 
também, porque hoje nós não estamos tratando de aliados, hoje estamos 
tratando de um ser humano, de uma parlamentar, de uma mãe de família 
que sofreu esse tipo de ato, fazendo parte da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Pedreiras. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Bloco Parlamentar Democrático. PP 
Solidariedade. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Bloco 
Parlamentar Independente: MDB, PRTB, PMN, não há oradores 
inscritos. Escala reserva: PSDB, não há orador inscrito. Partido Verde, 
não há orador inscrito. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Deputada Ana do Gás.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
a presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide 
Coutinho. 

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, Ariston, Arnal-
do Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Dou-
tora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, 
Fábio Macedo, Hélio Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula 
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo 
Soares, Andreia Martins Rezende, Daniella Tema, Detinha, Doutora 
Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, 
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Roberto Costa 
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 pa-
lavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) 
Deputados (as): Doutora Cleide Coutinho, Doutor Yglésio e César Pi-
res. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, 
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro 
turno, tramitação ordinária o Projeto de Lei  n° 339/2021, de autoria 
do Deputado Ciro Neto, dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos e en-
tidades da administração pública direta e indireta do Estado do Ma-
ranhão, de informações sobre obras públicas cuja execução esteja em 
andamento, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC), na forma do substitutivo, e da Comissão 
de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho. 
O referido Projeto de Lei foi aprovado e encaminhado à segundo turno. 
Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Saúde, foram 
também aprovados em primeiro turno: Projeto de Lei  n° 329/2021, de 
autoria do Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre a regulamentação 
das condições de repouso para os profissionais farmacêuticos nas insti-
tuições de saúde pública do Estado do Maranhão e o Projeto de Lei n° 
340/2021, de mesma autoria, que institui as diretrizes para o Programa 
de Exame de Mamografia Móvel no âmbito do Estado de Maranhão - 
Programa Mamóvel. Em único turno, tramitação ordinária, o Plenário 
aprovou a Moção n° 053/2021, de autoria do Deputado Wellington Do 
Curso, parabenizando a Doutora Anna Graziella Neiva, por assumir a 
vaga de Juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TER-
-MA), com parecer favorável da CCJC. No primeiro horário do Grande 
Expediente, ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio. No tempo destinado 
aos Partidos ou Blocos, o Deputado Duarte Júnior falou pelo Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Wellington do Curso 
falou pelo Partido Social da Democracia e no Expediente Final. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que 
fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente as-
sinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 06 de outubro de 2021.  

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Presidente

Deputado César Pires
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, REALIZADA AOS CINCO 
DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, ÀS OITO HO-
RAS E TRINTA MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPU-
TADO “LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:  
ZITO ROLIM – Presidente
ANTÔNIO PEREIRA – Vice-Presidente
CIRO NETO
CARLINHOS FLORÊNCIO
ARISTON

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2021 – Emitido ao Projeto de Lei nº 

201/2021, de autoria do Senhor Deputado Ariston, Que “Estabelece 
o padrão de identidade e as características do processo de elabora-
ção da Cachaça do Maranhão e dá outras providências”.

AUTORIA: Deputado ARISTON
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

Voto do Relator. 
PARECER Nº 003/2021 – Emitido ao Projeto de Lei nº 

200/2021, de autoria do Senhor Deputado Ariston, Que “Estabelece 
o padrão de identidade e as características do processo de elabora-
ção da Tiquira do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ARISTON
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

Voto do Relator. 
PARECER Nº 004/2021 – Emitido ao Projeto de Lei nº 

341/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, Que Instituí 
Diretrizes para Política Estadual “Maranhão Gera Emprego e Ren-
da”, e dá outras providências

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

Voto do Relator. 

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 07 de outubro de 2021.

LUCIA MARIA OLIVEIRA FURTADO LOPES
Secretária da Comissão

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 680/2021, de 06 de outubro de 2021, exonerando LUCIANO 
FREATO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4  de Assessor de 
Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 01 de outubro do ano em curso.

Nº 681/2021, de 06 de outubro de 2021, nomeando ZEINA 
GEORGES SAAD, para o Cargo em Comissão, DAI-4 de Assessor de 
Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 01 de outubro do ano em curso.

Nº 682/2021, de 06 de outubro de 2021, exonerando VINICIUS 
MALDINE LIMA VIEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4  
de Assessor de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal deste Poder, 

a partir do dia 01 de outubro do ano em curso.
Nº 683/2021, de 06 de outubro de 2021, nomeando EDUAR-

DO HENRIQUE TAVARES DOMINICI, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 01 de outubro do ano 
em curso.

Nº 684/2021, de 06 de outubro de 2021, nomeando JOSE 
EUDES SAMPAIO NUNES, para o Cargo em Comissão,  
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 01 de outubro do ano em curso.

Nº 685/2021, de 06 de outubro de 2021, nomeando ANTONIO 
AUGUSTO COSTA MELO, para o Cargo em Comissão,  
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 01 de outubro do ano em curso.

Nº 686/2021, de 06 de outubro de 2021, cessando os efeitos da 
Resolução Administrativa nº 066/2019, datada de 04.02.2019, publica-
da no Diário da ALEMA nº 018 de 06.02.2019, que designou o 
servi-dor WALDINEY DA SILVA MARINHO, matrícula nº 
1389139, para responder pelo Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado-1 de Subdiretor de Finanças deste Poder, a partir do dia 1º de 
outubro do ano em curso.

Nº 687/2021, de 06 de outubro de 2021, nomeando WALDI-
NEY DA SILVA MARINHO, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado-1 de Subdiretor de Finanças, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 01 de outubro do ano em curso.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2021-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 25 de outubro às 09:00h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Aquisição de material de ex-
pediente. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
nos sítios www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.ma.leg.br 
no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/
ALEMA, localizada na avenida jerônimo de Albuquerque, Terreo – 
Palacio Manuel Beckman, através da apresentação de dispositivo de 
armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 
08:00 às 14:00. São Luís, 06 de outubro de 2021. Gabriel Manzano Dias 
Marques. Pregoeiro da ALEMA

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 14/2021. 
OBJETO: Aquisição de pneus para uso em veículo oficial pesado 
pertencente a ALEMA. FORNECEDOR(A):  SAV COMÉRCIO DE 
PNEUS LTDA (GP PNEUS), CNPJ nº 40.022.558/0004-35. VALOR 
TOTAL DO PEDIDO: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
NOTA DE EMPENHO: Nº 2021NE001557 de 10/09/2021, no valor 
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). PRAZO PARA ENTRE-
GA DOS MATERIAIS: 05 (cinco) dias contados a partir da assina-
tura da Ordem de Fornecimento pela contratada. GARANTIA DO 
PRODUTO: 36 (trinta e seis meses). BASE LEGAL: Lei Federal n.º 
8.666/93 e Processo Administrativo nº 1865/2021-ALEMA. ASSINA-
TURAS: Joseph Ferreira Damasceno – Fiscal do contrato e Pablo Die-
go Eceiza Nunes - Diretor Geral Adjunto da Assembleia Legislativa do 
Maranhão pela CONTRATANTE e Danillo Pereira Silva, representante 
legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 07/10/2021. São 
Luís – MA, 08 de outubro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procura-
dor-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 
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CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 042/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA C. R. F. GASPAR LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI firmam 
entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, formalizado nos 
autos do Processo Administrativo nº 4230/2019 – ALEMA. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
buffet, visando atender aos eventos institucionais promovidos pela As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na capital e interior do 
Estado, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unida-
de Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão 
Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; 
Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.39.23 
– Festividades, homenagens e recepção; Ação: 4628 - Atuação Legis-
lativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Manutenção); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários 
do Tesouro. DO VALOR: R$ 2.014.000,00 (dois milhões e quatorze 
mil reais). NOTA DE EMPENHO: Foi emitida pela Assembleia Le-
gislativa a Nota de Empenho n.º 2021NE001660, de 22/09/2021, no va-
lor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para cobertura 
das despesas relativas à aquisição do objeto deste Contrato no presente 
exercício financeiro. VIGÊNCIA: 01 (um) ano, a contar da data de 
assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/10/2021. BASE LEGAL: 
Constituição Federal de 1988; Lei Federal n.º 10.520/02; Decreto n.º 
10.024/2019; Resolução Administrativa n.º 955/2018 da ALEMA; sub-
sidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
nos casos omissos, as demais normas regulamentares aplicáveis à ma-
téria. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa 
do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA C. R. F. GASPAR 
LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI, CNPJ n.º 07.408.334/0001-48 – 
CONTRATADA. São Luís (MA), 08 de outubro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 043/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. firmam entre 
si o presente Contrato de Prestação de Serviços, formalizado nos au-
tos do Processo Administrativo nº 0198/2021 – ALEMA. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
engenharia para implantação e adequação do sistema de combate a in-
cêndio e pânico, incluindo alarme, SPDA e gás GLP, para o conjun-
to de edificações existentes na Assembleia Legislativa do Maranhão, 
sito à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Bairro 
Cohafuma, São Luís/MA, e sua sede social, sita à Avenida 01, nº 01, 
Bairro Maiobão, Paço do Lumiar/MA. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 
00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação 
Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 
44.90.51.92 – Instalações; Ação: 4628 - Atuação Legislativa; Subação: 
000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); 

Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro. 
DO VALOR: R$ 2.117.209,78 (dois milhões, cento e dezessete mil, 
duzentos e nove reais e setenta e oito centavos). NOTA DE EMPE-
NHO: Foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho n.º 
2021NE001671, de 22/09/2021, no valor de R$ 434.005,21 (quatro-
centos e trinta e quatro mil e cinco reais e vinte e um centavos), para 
cobertura das despesas relativas à aquisição do objeto deste Contrato no 
presente exercício financeiro. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar 
da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/10/2021. BASE 
LEGAL: Constituição Federal de 1988; Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, com o tratamento diferenciado previs-
to na Lei Estadual nº 9.529/2011, e regulamentada pela Lei Estadual nº 
10.403/2015; Resolução Administrativa nº 143/2021 da ALEMA; Re-
solução Administrativa nº 955/2018 da ALEMA; nos casos omissos, as 
demais normas regulamentares aplicáveis à matéria. ASSINATURAS: 
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputa-
do Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa 
do Maranhão e EMPRESA CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES 
LTDA., CNPJ n.º 09.624.532/0001-74 – CONTRATADA. São Luís 
(MA), 08 de outubro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

P O R T A R I A   Nº 905/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO          
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no 
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do 
Memorando nº 111/2021-DTI,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores EURICO CLEMENTE VERAS    
NETO, matrícula nº 1657584  e AGRIPINO PEREIRA CARNEIRO, 
matrícula nº 1657683, ambos lotados na Diretoria de Tecnologia da In-
formação, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substi-
tuto do Contrato para prestação de serviços de Emissão de Certificados 
digitais compatível com infraestrutura de chave pública ICP-BRASIL  
e  E-CPF, que tem como favorecido a Empresa TOPOS TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO EIRELI,  CNPJ: 96.770.573/0001-73, conforme 
condições, descrições e especificações técnicas contidas no Processo  nº 
1270/2021, Pregão 021/2021, conforme determina o Art. 25 da Resolu-
ção Administrativa  nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 07 de outubro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


