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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um.

res

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soa-

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Carlinhos Florêncio, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro
e Wendell Lages.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Em nome do povo, invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário em
exercício, Deputado Hélio Soares, para fazer a leitura do Texto Bíblico
e a Ata da Sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO HÉLIO SOARES (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário em
exercício, Deputado Zito Rolim, para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 507/2021.
Considera de utilidade pública a
UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DE
SÃO BENTO-MA.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º. Fica considerada de utilidade pública a UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DE SÃO BENTO-MA., com sede em São Bento/
MA.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de outubro de 2021.
– Wellington do Curso – Deputado Estadual
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Cumpre mencionar que a UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA
DE SÃO BENTO-MA, promoção de atividades ligadas à cultura e à
arte; promoção da defesa de direitos sociais; Produção e promoção de
eventos esportivos; promover atividades religiosas e filosóficas.
Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado pela UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DE SÃO BENTO-MA, declarando a utilidade pública que a reveste é medida justa com
a qual será possível à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa
condição.
Pelos motivos ora expostos, venho solicitar dos nobres pares, a
aprovação desta propositura, por tratar-se de grande relevância à nossa
sociedade.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de outubro de 2021.
– Wellington do Curso – Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 508 / 2021
Institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, a semana estadual de Combate
ao Tráfico de Pessoas, e dá outras providências.
Art.1º. Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a
semana estadual de Combate ao Tráfico de Pessoas, a ser celebrado,
anualmente, na última semana do mês de Julho.
Art. 2º. A semana a qual se refere o art. 1º constará de palestras,
seminários e campanhas de esclarecimentos junto à população sobre o
tráfico de pessoas.
Art. 3º. O Poder Executivo Estadual fará convênio para a realização da semana de que trata esta lei.
Art. 4º. A instituição, em todo o Estado do Maranhão, do Alerta
Amber quando houver notícia de rapto de crianças, sendo imediata a
distribuição de avisos através de todos os meios de comunicação, inclusive mensagens de texto e telões em rodovias, para que as pessoas
possam contribuir na busca imediata.
Art.5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 19 de outubro de 2021.
Andreia Martins Rezende
Deputada Estadual
PROJETO DE LEI N° 509 / 2021
Considera de Utilidade Pública a Associa9ao dos Produtores, Agricultores e Pescadores do Acampamento Novo Pindaré.
Art. 1° - Fica considerada de Utilidade Pública a Associa9ao dos
Produtores. Agricultores e Pescadores do Acampamento Novo Pindaré,
com sede e foro no município de Pindaré-MA.
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao.
PLENARIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 04 de outubro de
2021. – “É se Luta, É da Terra!” – Zé Inácio Lula – Deputado Estadual - PT

JUSTIFICATIVA
Justificamos o presente Projeto, a UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DE SÃO BENTO-MA.
A UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DE SÃO BENTO-MA,
com sede em São Bento, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob
o nº 05.649.972/0001-25, com data de abertura em 22 de abril de 2003.

PROJETO DE LEI Nº 510 / 2021
Estabelece diretrizes para implantação de políticas públicas estaduais
destinadas ao desenvolvimento das po-
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tencialidades de educandos com altas habilidades/ superdotação na rede de ensino
pública do Estado do Maranhão e dá outras providências

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para implantação de políticas públicas estaduais destinadas ao desenvolvimento das potencialidades de educandos com altas habilidades/ superdotação na rede de ensino
pública do Estado do Maranhão.
Art. 2º As políticas públicas que tratam o art. 1º compreendem as
seguintes fases:
I – Capacitar profissionais da rede de ensino pública do Estado
do Maranhão para identificar e trabalhar com educandos com altas habilidades/superdotados desde a educação infantil até o ensino médio;
II - Promover a identificação dos educandos com altas habilidades/ superdotação a partir a educação infantil até o ensino médio;
III – Promover o encaminhamento para atendimento dos educandos com altas habilidades/superdotação em ambiente apropriado para o
desenvolvimento de suas múltiplas potencialidades.
Art. 3º Constituem-se diretrizes para implantação de políticas públicas a que trata o art. 1º:
I – a possibilidade de promoção da formação inicial e continuada
para os docentes da rede de ensino pública do Estado do Maranhão
poderem identificar e trabalhar com educandos com altas habilidades/
superdotação;
II – a formulação de programas especiais de enriquecimento curricular;
III – a formulação de planos de desenvolvimento individual, que
serão elaborados, acompanhados e avaliados em ação conjunta entre a
escola, a família e profissionais do serviço de atendimento educacional
especializado, quando existente para acompanhar a evolução dos educandos;
IV- o oferecimento de atividades extraclasse, nas quais serão intensificadas as oportunidades de interação entre todos os educandos da
escola;
V – a inclusão no Censo Escolar do INEP de todos os educandos
identificados com altas habilidades/superdotação;
VI – a possibilidade de se firmar parcerias para a realização de
diagnóstico e atendimento educacional especializado oferecido por
universidades públicas e particulares, centros de pesquisa, instituições
especializadas privadas e do terceiro setor;
VII – a realização de campanhas/mutirões para identificação de
educandos com altas habilidades/ superdotação.
Art. 4º Fica instituído o dia 10 de agosto como o dia estadual das
altas habilidades/ superdotação, ocasião em que a Secretaria Estadual
de Educação poderá promover ações que visem a conscientização da
sociedade sobre o tema, bem como conferir a visibilidade das ações
desenvolvidas no âmbito da rede de ensino pública do Estado do Maranhão e intensificar a realização de campanhas para identificação de
educandos com altas habilidades/ superdotação.
Art. 5º O Poder Executivo Estadual regulamentará no que couber
o disposto nesta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de outubro de 2021. - ADRIANO
SARNEY - DEPUTADO ESTADUAL - PV
JUSTIFICATIVA
As altas habilidades/superdotação antes relacionadas exclusivamente ao quociente intelectual (QI), atualmente envolvem a confluência
de três aspectos: “1) habilidade acima da média, em alguma área do
conhecimento, em relação aos pares da mesma idade e origem social e
cultural; 2) envolvimento com a tarefa, implicando a motivação e vontade de realizar uma tarefa, perseverança e concentração; e 3) criatividade, tal como pensar em algo diferente e ver novos significados e
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implicações, e retirar ideias de um contexto e usá-las em outro.”[1] Em
termos educacionais, a Constituição Federal de 1988 garantiu atendimento especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino (art. 208, III). No âmbito infraconstitucional, a
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), entende por educação especial “a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (art. 58, caput). Já
o §2º do art. 58 da LDB deixa claro que o atendimento educacional em
classes, escolas ou serviços especializados será realizado “sempre que,
em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua
integração nas classes regulares de ensino regular”. Ou seja, a regra é
que os educandos com altas habilidades/superdotação sejam preferentemente integrados às classes regulares, mas possam receber atendimento
diferenciado para o desenvolvimento de suas habilidades em ambiente
adequado, com material de apoio pertinente e com profissionais capacitados.
Para tanto, o presente Projeto de Lei visa instituir diretrizes para
implantação de políticas públicas que possibilitem o pleno desenvolvimento desses educandos. Os estudos apontam que a identificação precoce das altas habilidades ou superdotação auxilia o desenvolvimento de
suas capacidades[2], ressaltando-se o papel fundamental que a família e
a escola possuem neste processo. Um diagnóstico incorreto sobre essa
situação pode prejudicar imensamente o desenvolvimento não só cognitivo mas emocional do educando. Por isso a importância do diagnóstico
precoce (sem prejuízo de acontecer em qualquer fase da vida), a fim
de que possa se conceder os estímulos corretos ao desenvolvimento de
todas as potencialidades do educando. Por tal razão é fundamental que
as diretrizes incluam ações conjuntas entre a escola e a família a fim de
promover o pleno desenvolvimento não só intelectual, mas emocional
do educando, em uma perspectiva de uma educação inclusiva. A data
escolhida para celebrar o dia estadual das altas habilidades/ superdotação coincide com o dia internacional da superdotação: 10 de agosto.
Desta maneira, expostos, assim, os motivos determinantes, solicitamos aos Senhores Deputados a apreciação da presente propositura,
acreditando no acolhimento das presentes razões por parte dos Ínclitos
Deputados integrantes desta Casa Legiferante, a fim de que seja aprovado o presente Projeto de Lei.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de outubro de 2021. - ADRIANO
SARNEY - DEPUTADO ESTADUAL - PV
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/2021
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Empresário Ramon Alves de
Sousa.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO DECRETA
Art. 1o É concedido o Título do Cidadão Maranhense ao Empresário Ramon Alves de Sousa.
Art. 2o A entrega do referido Título, deverá ocorrer em Sessão
a ser marcada de comum acordo entre o homenageado e esta augusta
casa.
Art. 3º A presente resolução Legislativa entrará em vigor na data
de sua publicação.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 19 de outubro de 2021. - PROFESSORA SOCORRO WAQUIM - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
Nascido em Casa Nova no Estado da Bahia, em 01 de julho de
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1965, Ramon Alves de Sousa é filho de Teresinha Cavalcante Teles
com José Alves de Sousa, casado com Marilene de Sousa que resultante dessa união tiveram 3 filhos, os Advogados Maycon Rayonne Alves
de Sousa , Ramon Alves de Sousa Júnior e Rômulo Alves de Sousa.
Empresário do Transporte de Passageiros do Meio Norte do Brasil com linhas interestaduais. Em 2014 fundou a Timon City e através
de chamamento Público ganhou o direito de atuar em várias linhas na
cidade de Timon e Teresina. Apesar disso, o sistema não aceitou a integração da Empresa na bilhetagem eletrônica e o Empresário ofereceu
novos ônibus, com wi-fi e ar condicionado, além de passagens com preços mais acessíveis.
No ano de 2015 Implantou a empresa Timon City fazendo linha
Timon x Teresina aonde foi quebrado o Monopólio de mais 40 anos.
Fundou no ano de 2000 a empresa RA Viagens que faz linha no Estado
do Maranhão e alguns outros Estados Brasileiros gerando mais de 500
empregos para o Estado do Maranhão.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 19 de outubro de 2021. - PROFESSORA SOCORRO WAQUIM - Deputada Estadual
REQUERIMENTO Nº 392 / 2021
Senhor Presidente,
		
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o
Projeto de lei 377/2021 de minha autoria.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de outubro de 2021. – Adriano - Deputado Estadual - PV
INDICAÇÃO Nº 5687/2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como a Secretária de Estado
da Mulher – SEMU, a senhora Ana de Nazaré Pereira Silva Macedo
Mendonça, solicitando que envie a unidade móvel: Carreta da Mulher
Maranhense para o município de Timon – Ma.
A presente solicitação tem como objetivo atender a população
desse município e de municípios vizinhos, garantindo o acesso para
que cumprem o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra
a Mulher nos eixos que dão diretrizes ao Direitos Sexuais e Direitos
Reprodutivos oferecendo o atendimento e/ou serviços básicos de saúde como: Exame preventivo de câncer do colo de útero (Papanicolau)
e exame do diagnóstico do câncer de mama (mamografia), vacinação,
teste rápido de HIV, palestras educativas
Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito, apresenta-se a presente demanda.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de outubro de 2021. - Profª Socorro
Waquim - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5688 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada à Sua Excelência Carlos Eduardo de Oliveira
Lula, Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, solicitando-lhe que
sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias, para que seja
instalada uma Policlínica e o programa Mais Sorriso para o Município de Balsas – MA, por ser de suma importância para a comunidade
daquela municipalidade agregando condições de dignidade à pessoa
humana aos munícipes.
Ressalta-se que tal construção irá ampliar o acesso à saúde para a
população mais carente do município, sendo mais uma importante ação
que evidenciará a eficiência do Governo do Maranhão, por meio da Secretaria estadual de Saúde, no cuidado dos que mais precisam.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 18 de outubro de 2021. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5689 / 2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, Flávio Dino, com a devida indexação do anteprojeto que versa denominando de Hospital Deputado Dr. Jean Carvalho o Hospital de Urgência
e Emergência do Estado, localizado no Município de Presidente Dutra,
na forma que dispõe o anteprojeto em anexo.
Na qualidade de representante no Parlamento Estadual, solicito
de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
JUSTIFICATIVA
A justa homenagem com a denominação HOSPITAL DEPUTADO DR. JEAN CARVALHO do hospital de urgência e emergência
do município de Presidente Dutra, se faz tendo em vista que o dr. Jean
Carvalho por muitos anos exerceu sua profissão de medico naquele município e região, cuidando do povo que tanto amava, foi vereador e presidente da câmara do município de Presidente Dutra e depois foi eleito
deputado estadual onde faleceu no exercício do mandato em trágico
acidente aéreo.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 20 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto
- Deputado Estadual
Projeto de Lei _____/2021
Denomina de Hospital Deputado
Dr. Jean Carvalho o Hospital de Urgência e Emergência do Estado localizado
no Município de Presidente Dutra.
Art. 1º Fica Denominado de Hospital Deputado Dr. Jean Carvalho o Hospital de Urgência e Emergência do Estado, localizado no
Município de Presidente Dutra.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE AGOSTO DE 2021. - Ciro Neto Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5690 /2021
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, solicitando
que o Secretário de Estado das Cidades – Sr. Marcio Jerry e ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
(CAEMA) – Sr. André dos Santos Paula, providencie a construção do
sistema de abastecimento de água (poço artesiano) no Povoado Cajazeiras, no município de Pinheiro – MA.
A pedido do Vereador Herasmo Leite, venho através desta indicação solicitar a implantação de um poço artesiano com a rede de
distribuição de água para as residências dos moradores do povoado Cajazeiras, no município de Pinheiro – MA. Sabe-se que a falta de água
é uma demanda recorrente nesse local e no sentido de amenizar essa
situação, venho por meio desta indicação, solicitar a implantação do
sistema de abastecimento de água.
O povoado é um dos poucos no município que ainda não possui
o referido sistema. Para atender as necessidades diárias, os moradores
do povoado apanham o precioso líquido em Bom Viver e em outras localidades ou utilizam água de poços cacimbões, com muitas impurezas
comprometendo a qualidade de vida das pessoas.
A implantação do sistema de abastecimento solicitado se faz necessário para que seja oferecida água potável e de qualidade.
Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Beckman”. São Luís, 13 de outubro de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal – Deputada Estadual - PP
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputadas e deputados,
serventuários, funcionários, de uma maneira geral, e a população que
nos assiste, que nos prestigia em acompanhar a Assembleia Legislativa
do nosso Estado, meus cumprimentos. Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, às vezes, nos vemos aqui alguns colegas fazer aqui registros
que nós não vamos discutir se é verdadeiro ou não, se é merecido
ou não, mas o que me chama atenção de vários municípios, aqui do
nosso estado, eu queria fazer hoje aqui o registro, também, da nossa
ex-Deputada, ex-Prefeita várias vezes e Prefeita novamente, agora
nesse mandato, a nossa ex-Deputada e Prefeita, hoje, Deputada Maura
Jorge. Prefeita de Lago da Pedra, que fez a sua carreira como Deputada
e como Prefeita, e volta novamente a ser a gestora principal de Lago
da Pedra. É bem verdade que para você fazer uma administração com
eficácia, com satisfação, à sua população, que lhes outorgou o destino
do seu município, você tem que fazer a escolha sábia, a escolha certa
do seu secretariado. Mas eu parabenizo este momento o povo de Lago
da Pedra por ter tido a iluminação divina, é claro, de ter escolhido a
nossa ex-Deputada e atual Prefeita, hoje, a nossa querida Maura Jorge
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para voltar à titularidade da gestão de Lago da Pedra. Mas eu falo no
sentido, Senhor Presidente, senhores deputados da Mesa e deputados e
deputadas, aqui presentes, pela transparência. A Maura foi classificada,
em primeiro lugar, Senhor Diretor Bráulio, no quesito transparência da
sua administração, em primeiro lugar, diante de 217 municípios ela foi
classificada em primeiro lugar, no que diz respeito à transparência da sua
administração. Eu fico feliz de ver uma ex-colega nossa, e continua com
a nossa convivência, continua com a mesma harmonia, o estreitamento
entre os Poderes, principalmente o Legislativo, de onde ela é oriunda,
esse contato. E saber que ela foi classificada como a gestora principal
e número um dos 217 municípios do Maranhão, a nossa querida exdeputada Maura Jorge. Parabéns, Maura, que Deus a ilumine para que
V.Exa. possa continuar sendo exemplo de administração e de gestão,
como vimos aqui nos noticiários, esta semana, eu fico engrandecido,
me sinto lisonjeado em ser seu amigo, seu parceiro, e nos orgulha isso,
ao ponto de vir aqui, todos sabem que eu não fico usando tribuna para
enaltecer ninguém, até porque eu sei que tenho a consciência que cada
um de nós tem o compromisso de sermos exemplos, e V.Exa. dá exemplo
de gestão, dá exemplo de humanidade, de seriedade e de postura,
como você deve se comportar à frente de um município. Parabéns ao
povo de Lago da Pedra, parabéns à Deputada e Prefeita Maura por ter
tido, de ter recebido esse título de primeiro lugar em transparência da
sua administração. Parabéns e que Deus ilumine a todos e a nós não
desampare. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Yglésio, por cinco minutos sem direito
a apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! São Luís amanheceu sem
um ônibus circulando, apesar da decisão de ontem, da Desembargadora
Ilka Esdras, que disse que devia ser garantido o percentual mínimo
de 90% da frota de ônibus em funcionamento. Em todas as linhas e
itinerários, em todos os horários, com os respectivos motoristas e
cobradores, em todos os minutos do dia. Que não haja coação ou
impedimento aos trabalhadores que não queiram aderir ao movimento
de não trabalhar. Não haja bloqueio das estradas, garagens das empresas
prestadoras de serviço de transporte público municipal. Que não seja
praticada qualquer tipo de greve, tal como greve branca, operação
tartaruga, greve de zelo, greve de ocupação, greve ativa, greve
intermitente, greve seletiva ou qualquer outra que venha prejudicar a
prestação de serviço público. Em caso de descumprimento, a Justiça do
Trabalho estabeleceu multa diária de cinquenta mil reais ao Sindicato
dos Transportes Rodoviários e ao SET. Pois bem, São Luís amanheceu
hoje sem um ônibus. Quem deu entrada na ação foi a Prefeitura de São
Luís. O Prefeito há alguns dias disse o quê? Que não haveria aumento
de passagem de ônibus. Os rodoviários querem aumento, as empresas
alegam que não há possibilidade de dar aumento, por conta da condição
financeira dos seus próprios quadros hoje. O grande problema é o que
venho falando desde o início do nosso mandato, nós temos uma evidente
bomba relógio no transporte público da cidade de São Luís. Começaram
a fazer gratuidades, cada vereador propôs uma gratuidade, na época, eu
não estou falando da atual composição da Câmara de Vereadores de
São Luís, inclusive, lamentavelmente, não foi organizado o sistema de
transporte, as linhas, o desenho de linhas. Quando foi licitado o sistema
de transporte, não obedeceu a um plano de mobilidade, foi feito da
maneira incorreta, tem lugares que precisam de muito ônibus e não tem,
tem lugar que não precisam de tantos ônibus e tem um monte de ônibus
passando, para atender, muitas vezes, interesse político de A, B ou C.
Lamentavelmente, o que tem sido feito pela atual gestão, também está
muito parecido com o que o Edivaldo vinha fazendo. Então, o Braide
precisa, nesse momento, de um posicionamento de diálogo. Diálogo
com os sindicatos, diálogo com as empresas, porque quando chega
a desembargadora, coloca uma decisão que ela praticamente retira o
direito de greve dos rodoviários, que para mim tem um abuso aqui
também na decisão, tem excesso na decisão da desembargadora, está
muito claro isso, até porque 90%, Deputado Hélio, é igual a 100%, só
faz economizar um pouquinho para as empresas com transporte com
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tudo isso. E aí no outro dia sai uma decisão como essa, no sindicato,
literalmente, todo mundo adere, para, muito provavelmente tem um
combinado com as próprias empresas. Combinado esse que a gente já
vem falando há algum tempo aqui, que não podia ser tirado o direito de
greve dos rodoviários, com certeza. Quando a juíza diz 90%, não pode
greve assim, greve assado, greve assim, greve assado, greve pintada,
greve cor-de-rosa, greve branca, greve preta, o que acontece? Ela tira o
direito, não pode, mas quando no outro dia tem um desrespeito total, a
população não pode ser penalizada sem poder sair de casa para chegar
ao emprego. Já está tão difícil a situação de trabalho das pessoas, já está
tão caro pagar passagem e aí as pessoas não têm acesso a chegar porque
cortaram 100%, é uma afronta, é um abuso, abuso também do próprio
direito de greve, porque o transporte público é uma concessão que tem
um direito subjacente também. O direito a greve ele é um direito tão
grande quanto o direito de ir vir, ele não é maior do que o ir e vir, então
não tem como a gente considerar normal 100% de greve. Mas nesse
momento precisa ter uma intervenção das cabeças: a SMTT e o prefeito
se sentarem com o movimento para dialogar. Olha, eu não sei o que
acontece que, em São Luís, há muitos anos, desde o tempo de Castelo,
que prefeito não se senta para conversar com o movimento social, com
organização sindical, precisa, bora lá, Braide, vamos para a mesa de
negociação. A gente precisa que você se posicione nesse momento
para garantir, claro, o direito dos trabalhadores, mas principalmente o
direito dos milhares são centenas e milhares de ludovicenses, pessoas
que moram aqui que estão prejudicadas, não tem nem como recorrer
ao transporte alternativo, está em franca decadência. Eu imagino quem
precisou, Deputado Wellington, pedir um Uber hoje para chegar, em
algum lugar, quanto que não teve que pagar para muitas vezes não
perder o emprego. Então, a gente se coloca no lugar dessas pessoas,
porque já está tão difícil, gás a R$ 104,99, combustível a R$ 6,15, está
complicado. Então, é hora dos homens públicos, das mulheres públicas,
das pessoas públicas, mas principalmente das pessoas de bem, que se
propuseram a fazer parte da administração pública, se posicionarem,
pessoas ficarem dentro das suas casas...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Yglésio, um minuto para concluir,
porque cortaram o som.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Pessoas ficarem
dentro das suas casas, impedidas de sair por conta de falta de ônibus,
nós não podemos tolerar. Então, a Prefeitura e a SMTT precisam chamar
uma grande mesa de negociações e essa situação precisa ser resolvida,
urgentemente.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Pela Ordem,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Pela Ordem, Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Pela Ordem)
– Só para corroborar com o registro que ora o Deputado Yglésio faz
aqui, nesse momento, na Tribuna, a título de sugestão, e esta Casa
também, como é a representatividade do povo, convidasse a Câmara
de Vereadores, os empresários, e o próprio Ministério do Trabalho,
para que fizesse, urgentemente, uma reunião, para que a população não
ficasse prejudicada, porque é admissível hoje chegarmos a esse ponto,
as pessoas deixarem de sair de casa, porque nem todo mundo tem
dinheiro para pagar táxi ou o próprio Uber ou o 99, ficar prejudicada
por uma falta de sensatez, falta de gestão, falta de compreensão, falta
de entendimento, em pleno século XXI, é inadmissível acontecer uma
greve de ônibus, onde afeta todos, afeta quem tem carro, afeta quem
não tem carro, de uma maneira geral. Eu sugiro à Casa que possa
protagonizar para que possamos amenizar essa situação, o mais rápido
possível, para que não se estenda muito para que os prejuízos não sejam
incalculáveis, obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem
direito a aparte.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
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Deputadas venho à tribuna, na manhã de hoje, para, mais uma vez,
destacar a negligência por parte do Poder Público Municipal, por parte
da Prefeitura de São Luís com um dos serviços mais importantes para
a nossa população, um serviço essencial, que é o serviço de transporte
público. Existe um provérbio chinês que diz: “Cave o poço antes que
tenha sede”. Infelizmente, a cidade de São Luís ainda não teve a sorte
de ter um gestor público que pudesse tratar o transporte público com
a seriedade que merece. Enquanto deputado, enquanto parlamentar,
enquanto oposição, o Prefeito Eduardo Braide protestava com a
saída dos cobradores dos coletivos de São Luís, enquanto candidato
à prefeitura de São Luís afirmava ser contra o aumento no valor da
passagem, enquanto prefeito, há alguns dias, se pronunciou, por meio
das suas redes, falando que não terá aumento de passagem. E o que
nós percebemos hoje é uma paralisação total do transporte público. Nós
precisamos, em primeiro lugar, cobrar da Prefeitura de São Luís atenção
com esse tema. Não se pode discutir o transporte público tão somente
quando há paralisação. É importante debater o transporte público com
a atenção que esse serviço essencial merece. Nós sabemos que, de
acordo com o artigo 9º da Constituição Federal de 1988, direito a greve
dos rodoviários é um direito constitucional, mas o transporte público,
por ser um serviço essencial, deve ser garantido a sua continuidade.
É preciso dar a devida atenção para que, daqui a alguns dias, a corda
não arrebente para o lado dos rodoviários, dos cobradores, para que
o Prefeito Eduardo Braide não permita, não aceite que os cobradores
sejam retirados dos coletivos de São Luís, como também não podemos
permitir que a Prefeitura de São Luís aceite aumento no valor cobrado
ao consumidor por um serviço de péssima qualidade, aglomerações,
todos os dias, já há redução no número de linhas, no número de ônibus,
consumidores pagam caro por um serviço de péssima qualidade, um
percurso demorado. E é por essa razão que trazemos esse assunto
à tribuna, para que rodoviários não sejam prejudicados, para que
consumidores não paguem o pato, não paguem por um aumento de
passagem e para que a Prefeitura de São Luís se pronuncie, de forma
séria e técnica, sobre o caso. A Prefeitura de São Luís fez uma licitação,
a Prefeitura de São Luís é o poder concedente, é quem dá autorização,
a concessão para que o transporte público seja prestado por empresas
em nossa cidade. E é por isso que o Prefeito Eduardo Braide tem que
sair das redes sociais e chamar rodoviários, empresários para debater a
continuidade desse serviço com qualidade e com menor preço. Nós não
vamos aceitar demissão de rodoviários, demissão de cobradores nesse
período de recessão econômica e ainda de pandemia, como também não
vamos aceitar, diante dos aumentos no valor do combustível, aumento no
valor da conta de luz, aumento do custo de vida, um outro aumento aos
consumidores que dependem do transporte público para exercer o seu
direito de ir e vir para o seu trabalho, para sua escola, para sua faculdade,
para exercer as suas atividades diárias. Esse é o nosso compromisso ao
lado dos consumidores, ao lado daqueles que mais precisam e para que
a Prefeitura de São Luís não cometa um estelionato eleitoral, para que o
discurso de campanha, para o discurso do Parlamento seja colocado em
prática pelo Prefeito Eduardo Braide que, até então, tem descumprido
sucessivas promessas e compromissos como, por exemplo, aqui, por
fim, eu destaco: a demissão, o desligamento dos servidores SPs, serviços
prestados, servidores estes que estão na saúde, que, durante meses,
trabalharam no período de pandemia e agora, em vez de aplausos,
em vez de reconhecimento, recebem do Prefeito Eduardo Braide um
comunicado de demissão, um comunicado de exoneração, isso é um
absurdo, isso é um desrespeito com o trabalhador, é um desrespeito
com o consumidor e, é um voto de desesperança para a população que
não crê mais na política, porque está costumado com prefeitos, com
políticos, como o Eduardo Braide, que prometem durante a campanha e
mentem durante o exercício do mandato.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem
direito a partes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Sua Excelência, o Senhor
Presidente em exercício Roberto Costa, Senhores Secretários, Neto
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Evangelista e Zito Rolim. Eu vim aqui, Presidente, fazer a celebração
de uma história de vida bonita, contributiva para o povo do Maranhão,
do jornal “O Estado”. Jornal que completa agora 62 anos de vida, teve
como precursor o jornal O Dia, do político Alberto Ayoub. O jornal
que contribuiu demais para o desenvolvimento do Estado. O jornal
que contribuiu, à sua época, para proliferar ideias. Contribuiu demais
para atender os reclamos, os apelos populares. Quantas vezes, eu não vi
ali naquelas páginas do jornal serem veiculados anseios, reclamações,
ponderações, angústias do povo do Maranhão. Mas também, Senhor
Presidente, eu vi pessoas como eu e aqui retrato meu nome para poder dar
exemplo dos inúmeros Césares que tem por aí, dos Joãos, dos Antônios,
que não tiveram oportunidade, como eu tenho, de fazer programas
para veicular historiografia de um dos mais belos matutinos que a
história do Maranhão reservou. O jornal O Estado tem contribuições
extremamente relevantes, eu me recordo que o Jornal O Estado, quando
ainda não existia escola de jornalismo, ele servia ali como apoio para
construção dos cérebros, grandes cérebros, que hoje fizeram a história
do Maranhão no campo do Jornalismo. Também foi o primeiro jornal
online. O Jornal precursor da policromia, um jornal que criou a primeira
página do alternativo ou o Caderno Alternativo para veicular aquilo de
mais forte que temos no estado, que é justamente a nossa cultura. Eu
sou feliz por ter participado dessa história, e quantas vezes que eu aqui
nessa Casa, ou lá na Rua do Egito, veiculava as minhas angústias como
líder da oposição, e vivia a expectativa, ali no dia seguinte, eu ser a
primeira página do jornal e quantas vezes não fui. Quantas vezes não
lutei para ser a página número 03, quantas vezes não lutei para que
saísse no “Estado Maior”. E aí, alguém vai dizer assim: Mas, César,
falas de ti e os outros? Eu represento os outros, eu represento, os Joãos,
as Marias, os Antônios, inúmeras pessoas que também, assim como eu,
tiveram a oportunidade, de um dia, de veicular as suas ideias, por meio
do Jornal “O Estado do Maranhão”. Sem segregações, sem dizer que
esse merecia o espaço e aquele não outro. E foi ali naquele jornal que eu
escrevi nas colunas, ali pertencente àquele espaço, que gerou um livro
que nós construímos ou organizamos das inúmeras formulações que fiz,
inúmeros pensamentos que deixei naquele jornal, foi algo maravilhoso,
algo digno e, até hoje, ainda quando a mídia impressa começou a ser
carcomida pelo tempo e pelo avanço de outras tecnologias, eu ainda
pedia para poder sair no “Estado Maior”. E ali do “Estado Maior”
fazia uma foto, fazia os recortes e colocava nas redes sociais. E eu me
apropriava daquilo por quê? Pela credibilidade do jornal “O Estado
do Maranhão”, que por ali passaram jornalistas famosos, grandiosos,
como Ferreira Gullar, como José Sarney, como Bandeira Tribuzi, como
Joaquim Itapary, como Benedito Buzar, Lino Moreira e inúmeros outros.
Aliás, quase toda a Academia Maranhense de Letras um dia escreveu
um texto naquele jornal. Enriquecendo o jornal, levando a cultura e
a sensibilidade dos meus pensamentos a tantos quantos tiveram a
oportunidade de comprar ou de pedir emprestado, porque assim até
as vezes acontecia no jornal “O Estado do Maranhão”. Uma história
memorável, digna, que eu fiz parte, mas eu volto a frisar, quando eu
falo de mim, eu estou levando os sentimentos de muitos que não têm a
oportunidade. Mas que eu represento também não só como deputado,
mas, sobretudo, com alguém que tem um amante ad eternum da leitura.
Sou feliz por ter participado dessa situação. Jornalistas como Ribamar
Corrêa, como Cabalau que construíram a história, como a própria
Valdirene que trabalha comigo, a Karla Lima hoje, Marco D’Eça,
Gilberto Leda, Garrone, inúmeras pessoas que tiveram a oportunidade,
um dia, de externar seus pensamentos nesse jornal. O jornal termina,
mas jamais morrerá, porque deixou legados indestrutíveis, dentro da
sua historiografia, da sua contribuição para o desenvolvimento do
Maranhão, da sua contribuição para os reclames dos apelos populares,
para poder ser ouvido nos rincões do Maranhão. O jornal “O Estado do
Maranhão” é, sem sombra de dúvida, não só uma escola de Jornalismo
como aconteceu quando o Poder Público não tinha ainda uma escola de
Jornalismo, mas, sobretudo, como um dos mais nobres, mais corretos
informativos que nós tivemos aqui no Maranhão. Minha gratidão a tudo
aquilo que o jornal fez a muitos, como o César Pires, que um dia precisou
ali vender as suas ideias, externar o seu pensamento. Eu represento
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essas vozes que às vezes não podem também externar o seu sentimento
de gratidão a esse jornal “O Estado do Maranhão”. O visionário José
Sarney pensou lá atrás com Bandeira Tribuzi, e se arrastou até o tempo,
eu digo a vocês que tudo foi pensado na vida, se Tesla um dia pensou
nos celulares da vida, ninguém, nem um historiador, ninguém pensou na
internet, não há registros bibliográficos, nenhum, que alguém pensou na
internet, se a internet cresceu, ela levou às cinzas muitos jornais, muitas
contribuições em nível nacional, porque a notícia chega mais rápido via
internet. Sucesso a todos que contribuíram para o desenvolvimento do
jornal “O Estado do Maranhão”.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, me conceda os cinco minutos depois do Deputado Roberto
Costa, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Deputado Wellington, V. Ex.ª quer se
inscrever no Pequeno Expediente? Nós vamos ter só um pequeno
problema de tempo. Eu vou deixar o nome de V. Ex.ª aqui. Deputado
Roberto Costa, por cinco minutos, sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados. Eu também aqui
aproveitar já o brilhante discurso do nosso querido Deputado César
Pires, fazendo uma justa homenagem ao Jornal “O Estado do Maranhão”
que com seus 62 anos fez história, faz história, e garantiu por décadas
o processo de informação para todo o nosso estado, para o povo do
Maranhão. E é importante que a gente diga que de todas as gerações
políticas do Maranhão todas tiveram, se sentiam e se sentem privilegiadas
quando participavam das edições do jornal “O Estado do Maranhão”.
Eu quero também dizer da nossa alegria, quando começamos a nossa
vida pública, dentro do movimento estudantil, dentro do movimento
político-partidário, como parlamentar, a alegria que nós sentimos
quando éramos noticiados pelo “O Estado do Maranhão”, porque
existia um simbolismo de importância pelos fatos narrados, mas que a
presença nossa, dentro das edições do Jornal “O Estado do Maranhão”,
era uma forma de selo de qualidade e de importância para todo o
Maranhão. E eu quero aqui me congratular, claro, com a história do
Estado do Maranhão, mas do jornal “O Estado do Maranhão” e também
fazer reverência a algumas figuras que foram importantes, que são
importantes, também em toda essa história, o nosso Presidente Sarney,
José Sarney, que foi o fundador junto com o jornalista Bandeira Tribuzi,
desse mecanismo de informação e de democracia para o nosso estado
que se tornou o jornal “O Estado do Maranhão”. Não podemos esquecer
o Ribamar Corrêa, grande jornalista, que foi jornalista, foi redator e
foi diretor do Jornal “O Estado do Maranhão”. O nosso amigo Marco
D’Eça, que também começou a sua carreira jornalista também no “O
Estado do Maranhão”. Eu quero fazer uma homenagem, em memória
aqui ao nosso amigo e grande companheiro Décio Sá, que se tornou
um simbolismo da liberdade de imprensa no Maranhão em função,
inclusive dando a sua vida, para que a informação pudesse chegar aos
lares dos maranhenses. Também o Pergentino Holanda que também tem
uma história atrelada no colunismo social, mas também presa ao jornal
“O Estado do Maranhão”. Ao Otton, que é dessa nova geração também
de jornalistas, que deu continuidade também a essa relação pessoal e
social, dentro do Estado. Ao Cabalau, que é o atual diretor do jornal.
Ao nosso amigo Gilberto Léda que também faz um trabalho brilhante,
até hoje, e se torna também uma referência. Em nome deles, eu quero
saudar todos os profissionais que passaram, que estão presentes até hoje
fazendo a história, não apenas do jornal “O Estado do Maranhão”, mas
em si, do jornalismo e da informação e da comunicação no Maranhão,
porque se torna importante e fundamental para a democracia do nosso
Estado. E, aqui, Senhor Presidente, eu também quero aqui tratar de um
assunto pertinente ao nosso MDB, que nós estamos nessas discussões
políticas hoje em todo Estado, a praticamente um ano da eleição. E
o MDB tem procurado se organizar para o enfrentamento dos pleitos
futuros, em 2022. E, hoje nós temos um processo de fortalecimento,
buscando o fortalecimento da nossa chapa proporcional, que aqui nessa
Casa tem Deputado Arnaldo Melo, tem a nossa Deputada Socorro
Waquim com Deputado Roberto Costa formando a nossa bancada
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estadual. Tem o Deputado Federal João Marcelo com o Deputado Hildo,
que hoje comandam também o processo político lá na Câmara Federal,
representando a bancada do MDB no Maranhão. E, hoje, o Maranhão
passa por um momento importante, que é a discussão de várias
candidaturas. E as várias candidaturas se tornam fundamentais para o
fortalecimento político do nosso Estado, porque quanto mais candidato
se tem, mais projetos se tem para se apresentar para a sociedade, mais
projetos se tem para se apresentar ao povo do Maranhão. E o MDB
também quer reafirmar o seu compromisso com o Estado. E por isso nós
reafirmamos também que a nossa ex-Governadora e atual Presidente
do MDB também continua colocando o seu nome para o processo
político do Maranhão. O MDB não pode fugir, de forma nenhuma, das
suas responsabilidades em debater o Estado, em procurar, Deputado
Marco Aurélio, saídas que se tornam fundamentais para que a gente
possa superar esse pós-pandemia que, deixou um prejuízo muito grande
para o Estado do Maranhão, para o Brasil e que um Projeto precisa
ser feito. Um projeto de união inclusive do Estado do Maranhão,
da classe política, para que a gente possa priorizar de volta o nosso
desenvolvimento, a volta do emprego do trabalhador que perdeu com a
pandemia, a volta do fortalecimento da nossa economia que foi abalada
com esta pandemia. E a Governadora Roseana, ela como Presidente do
Partido e como a militante do MDB, ela coloca a sua posição política...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA - Deputado Roberto V. Ex.ª tem dois minutos
para concluir seu pronunciamento.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Ela coloca, a
Governadora Roseana ela coloca o seu destino político para a decisão
do MDB, para os deputados desta Casa que compõem a nossa bancada,
para os deputados federais, para os nossos prefeitos, para os nossos
vereadores, para os nossos vice-prefeitos, para os nossos ex-prefeitos,
para as lideranças que compõem o MDB. É o MDB que vai se sentar,
vai discutir, vai debater e dizer qual o caminho a seguir nas eleições
de 2022. E, até neste momento, o MDB tem uma posição, que é de
manter o nome da ex-governadora Roseana, dentro do processo de
discussão política para 2022, para o cargo de Governadora. E vamos
sim continuar fazendo o que é importante dentro da política, dialogar.
Dialogar inclusive com os outros pré-candidatos para que a gente possa
buscar um projeto único para o Estado do Maranhão. E, nesse debate
em relação a nossa pré-candidatura se fortalece e nos vai nos legitimar,
para que a gente possa continuar dentro do debate e discutindo, como
eu disse, com todos os pré-candidatos de cabeça erguida e, acima de
tudo, priorizando o povo do Maranhão. Por isso, Senhor Presidente, eu
gostaria de ter feito esse discurso colocado exatamente a nossa posição
hoje de partido, para que a gente possa continuar debatendo, discutindo
os destinos do Maranhão com responsabilidade, com transparência e,
acima de tudo, de forma muito ampla, porque uma discussão política
hoje que tem que ser, na verdade é o fortalecimento do Maranhão e do
Estado. E a questão política fica diminuída quando o interesse do povo
do Maranhão é priorizado e hoje o pensamento do partido é exatamente
esse, é debater com todas as forças políticas do Estado, inclusive com
o Governador Flávio Dino, para que a gente possa, no ano de 2022,
apresentarmos uma proposta, ou nossa do partido, ou dentro de uma
composição que venha visar os interesses principais do povo do
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Nós temos inscrito ainda o Deputado Antônio
Pereira e o Deputado Wellington do Curso. Nós já extrapolamos seis
minutos do tempo do Pequeno Expediente. Eu quero iniciar a Ordem
do Dia, em virtude de a gente cumprir o Regimento da Casa e só temos
dois itens a serem apreciados pelo Plenário. E V. Ex.ªs já podem ficar no
Tempo do Bloco dos seus partidos, logo em seguida da Ordem do Dia.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Projeto de Lei em discussão e votação, 1º
Turno Tramitação Ordinária. Projeto de Lei nº 160/2019, de autoria do
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Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Projeto de Resolução. Em discussão e em votação do primeiro turno.
Projeto de Resolução Legislativa nº 32/2021, de autoria do Deputado
Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Inscrito o deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Presidente aqui em exercício, meu amigo deputado Neto
Evangelista, senhoras e senhores, colegas deputados, gabinete e
imprensa e todos os maranhenses que nos acompanham pelas plataformas
digitais. Presidente, primeiro, justificar a minha ausência nas sessões de
terça e quarta, pois estávamos participando do Congresso Brasileiro de
Engenharia Sanitária da ABES e discutindo essa temática tão importante
para o país, que é o novo marco regulatório do saneamento. Nós temos
dois projetos de lei tramitando nesta Casa, sobre o primeiro, de autoria
do Executivo, que trata da regionalização do saneamento básico do
Estado do Maranhão e está dentro da Comissão de Meio Ambiente,
no qual a gente é presidente e queria convidá-los a participar das
audiências públicas que vamos precisar fazer para debater esse assunto
tão importante para o Maranhão. Na próxima quarta-feira, deputado
Neto Evangelista, deputado Marco Aurélio, deputado Antônio Pereira,
que nos acompanham aqui remotamente, ao deputado Rildo Amaral, aos
deputados da Região Tocantina, que nos acompanham nessa audiência
pública na cidade de Imperatriz, na próxima quarta-feira. E de antemão,
obviamente, já justifico a minha ausência. Projeto esse, deputado Neto,
que traz a discussão da universalização dos serviços de saneamento
do estado. Nós apresentamos índices muito abaixo daquilo que prevê
o marco regulatório, que precisamos universalizar água potável no
Brasil até 2033 e um percentual de 90% para coleta e tratamento de
esgoto, também, no ano de 2033. O novo marco regulatório encerra os
contratos de programas, ele também abre muito a questão do capital
privado dentro das empresas de saneamento, que é um debate que nós
temos que fazer, mas a gente também... não podemos perder o cerne que
é o objetivo de universalizar e dar ao povo do Maranhão um acesso à
água de qualidade, de coleta de esgoto, de tratamento. Na mesma linha
do saneamento, Senhor Presidente, nós iremos, na parte da tarde, fazer
uma audiência pública sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
Essa já é de autoria do deputado Rafael, que já fizemos o primeiro
ciclo de audiências públicas nas cidades de Bacabal, Pedreiras, Codó
e Timon. E faremos também, lá, na parte da tarde, em Imperatriz, esta
audiência pública para que a gente possa discutir projeto estadual
para erradicação dos lixões que existem hoje nas nossas cidades
maranhenses. Então, é o momento de discussão importante, inclusive
as políticas estão diretamente interligadas, até porque o saneamento,
especificamente, ele traz quatro eixos, a água, o esgoto sanitário, os
resíduos sólidos e a drenagem urbana. E faremos esses dois momentos
de discussão, prioritariamente, para debateremos a Lei de Saneamento
que esta Casa precisa aprovar até o final do ano. Além das audiências
públicas que faremos em Santa Inês, com data prevista para o dia
25 de novembro, e também na cidade de Caxias, previsão de 04 de
dezembro e São Luís 14 de dezembro. Acabei de terminar uma reunião
com o Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, o STIU, debatendo esta
lei, trouxe aqui várias sugestões de alteração da lei para que a gente
pudesse melhorar o texto da lei, acho que contribuições como essa são
importantes, até porque são trabalhadores do saneamento que vivem
corriqueiramente no seu dia a dia essa política tão importante para o
Estado e precisamos sentar à mesa, para que a gente possa encontrar
caminhos e soluções para que possamos universalizar o saneamento no
Maranhão. Prova e melhoria constante, consequência obviamente do
IDH do nosso Estado. Então eu fico feliz podendo estar dando a nossa
contribuição com relação a isso, o congresso foi muito importante, pois
nos trouxe diversas informações, onde podemos estar trazendo para
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o nosso Estado e melhorar a Política de Saneamento Ambiental do
Estado do Maranhão, além, consequentemente, de melhorar a gestão
dos recursos hídricos do Estado, onde muito por força da Sociedade
Civil Organizada, dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, dos
Conselhos Estadual de Meio Ambiente tem evoluído na criação dos
seus comitês de bacias hidrográficas, onde nós já possuímos hoje sete
comitês de bacias que têm ali desenvolvido importante papel na defesa
dos recursos hídricos do Maranhão. Então é um momento importante de
discussão. E eu gostaria muito de contar com a colaboração de todos os
colegas nesse debate, pois interessa a todos. Nós já estivemos na cidade
de Codó, o Deputado Zito participou junto conosco, mas ali, Deputado,
nós estávamos discutindo apenas a Política de Resíduos Sólidos. Essa
que nós faremos agora em Imperatriz, Santa Inês, Caxias e São Luís
nós discutiremos o Projeto de Lei de Regionalização do Saneamento
Ambiental e que, com certeza, trará um novo rumo para o saneamento,
pois a própria lei permite ao Governo do Estado criar subsidiárias da
Caema, para que opere esses sistemas de saneamento básico e traz
também um outro mote a autonomia, a titularidade desses ser4viços
por parte dos prefeitos, por parte dos municípios, que é quem, de fato,
detêm a titularidade desse serviço. Esse debate, essa discussão também
serve para isso ou para aqueles que pretendem ter autonomia de prestar
o seu próprio serviço e fazer essa discussão e esse debate, nós temos
SAAEs aqui no Maranhão exitosos, a exemplo do SAAE de Caxias e o
SAAE de Codó, que são dois exemplos que a gente poder dar aqui como
exemplos de sucesso, de êxito, pois trazem ali os seus indicadores,
mas a gente precisa debater os outros municípios que não possuem
essa mesma capacidade tanto de gestão como também de recursos
orçamentários e aí vem a grande discussão do subsídio cruzado, que
nada mais é do que aqueles centros urbanos maiores sustentar aqueles
centros urbanos menores que não possuem a capacidade financeira
para gerir esses sistemas. E a discussão também, oportuna, para a gente
discutir os investimentos e aí tudo isso veio lá detrás, dos investimentos
que o Estado do Maranhão recebeu para o esgotamento sanitário e que,
hoje, infelizmente, não tem funcionalidade. E aí veio o relatório do
Tribunal de Contas, veio a discussão e o debate e chegou hoje no marco
regulatório. Que de fato prejudica em parte as empresas estaduais,
mas também nós não podemos olhar apenas por essa ótica. Nós temos
também que lutar pela eficiência dos serviços porque temos empresas
públicas no Brasil altamente suficientes com condições inclusive
de prestar serviços em outros estados que não têm suas estatais
com rendimentos, com capacidade de gerir os seus sistemas. Nós
temos, e isso eu me refiro a uma dezena talvez de empresas públicas,
superavitárias, eficientes, que não necessitam delegar os seus serviços
para ninguém, até porque por se tratar de empresa pública, ela pode
continuar com os seus contratos, vencer os contratos que porventura
deverão ser licitados, e ainda prestar serviços em outros Estados ou
entre outros municípios. O fato é de que a nossa Caema, ela é uma
operadora do nosso sistema, ela está prestando o serviço para o Estado
do Maranhão. E a partir do novo marco regulatório, onde se criará as
autarquias regionais, nós teremos aí uma oportunidade de atrair capital
privado ou incentivar o municipalismo do saneamento, que é uma outra
vertente, inclusive muito defendida pela ASSEMAE, que é a Associação
Municipal dos Serviços de Saneamento, Associação dos Serviços
Municipais de Saneamento, ou dentro dessas delegatárias, potencializar
economicamente, financeiramente, essas autarquias para que possam
prestar um bom serviço. De fato, senhoras e senhores, é que é um tema
muito importante, e que eu peço a colaboração de todos os senhores.
E agradecer também ao Presidente Othelino Neto, que tem sido um
grande parceiro nesse debate, que nunca tem medido esforços para
que esses debates aconteçam. Então, fica agendado, dia 27, próxima
quarta-feira, na cidade de Imperatriz, no auditório da UemaSul. Senhor
Presidente Zito, era esse o meu pronunciamento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Bloco Parlamentar Independente, deputado Arnaldo
Melo, declina. Bloco Parlamentar Democrático, PL, Republicano: Líder,
Deputado Vinícius Louro; declina. Bloco Parlamentar Democrático PP/
Solidariedade. Deputado Ciro Neto, Doutora Helena Declina. Declina.
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Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão: Deputado Professor Marco
Aurélio, Antônio Pereira, por dez minutos.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Muito bem, Senhor Presidente. Eu quero primeiro
parabenizá-lo por estar aí, à frente dos nossos trabalhos, hoje,
parabenizar o Secretário César Pires... Muito bem, eu quero... estou
com um problema aqui, Senhor Presidente, ... acho que retornou,
bom Senhor Presidente, que Deus nos abençoe nessa manhã, uma
manhã importante para a Região Tocantina e também em especial
para Amarante, que hoje é uma cidade que completa 68 anos, no dia
21 de outubro, 68 anos de emancipação político-administrativa. Uma
cidade que se iniciou já com uma vocação agrícola, na pecuária, e vem
fortalecendo isso durante aí há uns anos. Hoje uma grande cidade, uma
cidade de um povo trabalhador, de um povo sertanejo, ordeiro, e que
realmente ajuda a desenvolver a economia do Estado do Maranhão. Em
1948, ela passou a ser considerada distrito por lei e passou a chamar-se
Amarante Grajaú, sendo subordinada a cidade de Grajaú e em 1953
teve a sua emancipação político-administrativa tornando-se cidade,
status que permanece até hoje. Então, eu quero começar parabenizando
Amarante, essa querida cidade e seu povo, parabenizar por tudo aquilo
que ela vem conquistando ao longo desses 68 anos de emancipação.
Dizer que aquela cidade vive um momento especial. Para mim, Senhor
Presidente, um momento histórico, momento histórico por diversos
motivos. Primeiro motivo pela atenção que ela nos está recebendo,
vem recebendo do Governo do Estado, do Governador Flávio Dino e
todo o seu governo. Vários secretários, como Clayton Noleto, têm dado
atenção especial àquela cidade, o Deputado Federal Márcio Jerry que
tem dado atenção especial àquela cidade, pelas obras que o governo
tem feito, ali em Amarante, são obras de estadista, o Governador Flávio
Dino tem feito obras de estadista que vão ficar para posteridade, para
eternidade, para as futuras gerações. A MA-275, por exemplo, que liga
Amarante a Sítio Novo, é uma MA que era uma esperança do povo
daquela região que ali tem uma estrada de muita necessidade e que foi
feito e concluído pelo Governador Flávio Dino. A construção reforma da
Escola Bandeirante foi uma construção, praticamente uma construção,
uma grande reforma. Chamo atenção aqui da participação efetiva nesse
item do Deputado Marco Aurélio. Um complexo esportivo, com praça,
um complexo esportivo cultural, só dois feitos no Maranhão e um foi
feito em Amarante, que nós ali fizemos por convencimento político na
época, nós, Deputado Antônio Pereira, e outros colegas deputados da
região que fizemos convencimento político do governo, o governo fez
essa obra, está lá inaugurada pelo Governador Flávio Dino. E nasce há
15 dias o IEMA, o IEMA uma obra que fica para eternidade também,
atendendo exatamente aquele pré-requisito do estadista, atendendo a
esta geração e todas as futuras gerações. Como eu sempre digo, daqui a
200 anos, o IEMA estará ali atendendo e profissionalizando os nossos
jovens. E, por último e talvez a cereja do bolo, além de asfalto que o
governador tem colocado na cidade, perfuração de poços artesianos,
construção, apoio nas estradas vicinais e etc., agora na cereja do
bolo, o governador anuncia como presente de aniversário à cidade de
Amarante, anuncia a construção do grande hospital; hospital público
de Amarante. Porque lá, Senhor Presidente, é bom que se diga, tem
um hospital, lá é uma microrregional de saúde, um hospital que atende
as cirurgias eletivas, por exemplo, da microrregião. E nosso hospital
lá infelizmente hoje ele estabelecido em cima de uma planta de uma
usina de arroz, de um antigo armazém de arroz, usina de arroz. E o
governador se sensibilizou com essa situação de Amarante, que é uma
cidade que tem média e alta complexidade e que tem recurso para
manter esse hospital e construir, vai entregar de presente ao povo de
Amarante, à cidade de Amarante como presente de aniversário de 68
anos de idade. Já o mês que vem ele estará dado a ordem de serviço para
iniciar, já estamos adiantados aí na questão do projeto ali na Secretaria
das Cidades, o Secretário Márcio Jerry, deputado federal licenciado
tem ali demonstrado uma grande preocupação e tem trabalhando,
diuturnamente, celeremente para que máximo em um mês começarmos
ali a construção desse hospital para atender a necessidade, que é dar
assistência médica na saúde pública do povo de Amarante. Portanto, por
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esse motivo que eu digo que Amarante vive um momento histórico, onde
obras estruturantes estão sendo construídas pelo Governo do Estado. E,
mais que isso, é um momento especial também, uma vez que o povo
de Amarante, nas últimas eleições municipais, entendeu de eleger um
filho de Amarante, que vive em Amarante, que mora em Amarante, que
é o Vanderly Gomes, que é um a pessoa muito parecida, é o verdadeiro
representante do sertanejo amarantino, parecido com seus irmãos,
parecido com seu conterrâneo, é como se alguém em toda história de
Amarante, se nós formos observar, talvez seja o prefeito mais parecido,
mais semelhante com o povo de Amarante. Então, naquele momento,
o povo teve a oportunidade e oportunizou essa escolha de colocar o
Vanderly Gomes como prefeito, também para mim é um momento
histórico para Amarante, visto que ele é uma pessoa, um pecuarista,
um homem do campo que conhece muito bem a cidade de Amarante,
os seus problemas e em especial o interior, a zona rural de Amarante
que ele realmente conhece. Então, por tudo isso, Senhor Presidente, eu
não poderia deixar uma data tão especial para a minha querida cidade
de Amarante, para seu povo, deixar de parabenizá-lo. Por tudo isso que
aqui falei e também não poderia deixar de agradecer a sensibilidade
dos políticos, todos nós deputados estaduais que representamos aquela
cidade, dos deputados federais e aqui enfatizar o trabalho do Deputado
Federal Márcio Jerry em fazer a conscientização do Governo do
Governador Flavio Dino para a construção desse hospital, desse grande
hospital que será construído em breve, muito em breve, para o povo
de Amarante. Dizer também que todos nós participamos disso, é uma
obra do governo estadual, mas quero também aqui salientar o esforço
também feito pelo secretário das Cidades e secretário da Infraestrutura,
Clayton Noleto. Então muito obrigado, Governador Flávio Dino,
nós temos que agradecer, nós temos a obrigação de agradecer por
tudo o que o senhor fez e tem feito e ainda vai fazer nesses últimos
meses de mandato pelo povo e pela cidade de Amarante. E agradecer,
especialmente, ao Deputado Federal Márcio Jerry, por ter até inclusive
disponibilizado, vai construir pela Secid, pela Secretaria das Cidades,
o hospital de Amarante, tem disponibilizado também uma emenda
sua como deputado federal para a construção também desse hospital,
assim como eu também, Deputado Antônio Pereira, colocamos ali,
disponibilizamos emenda para a construção deste hospital. Senhor
Presidente, parabéns a Amarante, parabéns ao seu povo, que esses 68
anos se multiplique cada vez com mais desenvolvimento e cada vez
com mais responsabilidade e compromisso dos políticos que ali estão
à frente e a testa daquele povo. Muito Obrigado, Senhor Presidente e
parabéns Amarante, 68 anos!
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM - Eu quero também parabenizar a cidade de Amarante,
parabenizar, toda a população, o prefeito e toda a sua equipe e pedir
a Deus que o Prefeito continue fazendo essa grande gestão para o
desenvolvimento daquele município. Escala de Reserva, Deputado
César Pires, Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Tempo do PSDB, por gentileza, meu Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Sim, por cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom
dia! Que Deus seja louvado! Senhor Presidente, eu aproveito o tempo
do Tempo do Bloco, destinado ao PSDB, para, de forma oportuna,
tratar de um assunto do PSDB para o Brasil. São as prévias do PSDB
para o dia 21 de novembro. Todos sabem de todas as situações que
aconteceram comigo no PSDB, de todos os percalços que aconteceram
comigo no PSDB, e eu fui humilhado, ultrajado, estava ressentido com
o partido. Mas revigoro as minhas forças, revigoro as minhas energias,
revigoro o meu entusiasmo com o PSDB, por conta das prévias
partidárias. Então, o partido vive um novo momento e esse momento,
que é um momento da democracia, revigora os nossos ânimos. E
nesse momento de democracia, de revigorar os nossos ânimos, em
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particular o deputado Wellington, que era pré-candidato a prefeito de
São Luís, pelo PSDB, e fui retirado da disputa a prefeito de São Luís,
mesmo estando em segundo lugar nas pesquisas. Então, fiquei muito
ressentindo, muito amargurado, sofri muito com a decisão do partido
local, solicitei uma definição do partido, nacionalmente, infelizmente,
não obtive êxito, mas hoje estou ocupando a tribuna da Assembleia,
ocupando o tempo do meu partido para fazer uma afirmação, fazer uma
declaração. Primeiro, preciso destacar uma viagem que fiz ao Estado de
Minas Gerais, percorri Belo Horizonte, Poços de Caldas, Governador
Valadares, e aí eu fui a São Paulo, a Santo André e a capital São Paulo
e fui a Rio Grande do Sul, conhecer a gestão do Governador Eduardo
Leite. Estive em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, na
convivência, na companhia do Governador Eduardo Leite. E aproveito
a oportunidade para destacar as prévias do PSDB e para destacar
também o meu posicionamento e declarar o meu voto ao Governador
do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na pré-candidatura à Presidência
à República, nas prévias do PSDB, com o número 453, por vários
motivos. O Governador Eduardo Leite tem mostrado competentíssimo
gestor que é. Foi vereador, Presidente da Câmara Municipal de Pelotas,
Prefeito de Pelotas, saindo da gestão da Prefeitura de Pelotas bem
avaliado, inclusive fez a sucessora, inclusive a sucessora foi reeleita,
agora, no município de Pelotas. E chegou ao Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, um estado que estava quebrado, um estado que estava
necessitando de uma mão forte, de um pulso forte, na gestão e encontrou
no jovem governador Eduardo Leite essa mão forte, esse pulso forte.
Então, já está testado, já foi testado na prefeitura, no Governo do
Estado do Rio Grande do Sul e a esperança que vem do Sul, uma
esperança para o Brasil que vem do Sul, e renova as nossas esperanças
no Maranhão. Então, todos sabem do meu posicionamento no estado
do Maranhão, mas renovo as minhas energias, o meu entusiasmo, a
minha motivação na pré-campanha do governador Eduardo Leite à
Presidência da República. E eu faço aqui a minha declaração de voto
independente do partido e vou a partir de agora buscar votos, aliados,
votos qualificados, para o pré-candidato à Presidência da República,
Eduardo Leite. Faço referência também ao outro pré-candidato, que é
o governador do Estado de São Paulo, João Dória, um grande político,
um grande homem público, educado, simpático, muito atencioso, tenho
um bom relacionamento, tenho uma boa aproximação, inclusive, demos
ao governador João Dória uma medalha de uma das maiores honrarias
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a Medalha Manuel
Beckman, e é um grande gestor, é um grande político e respeito as
decisões do partido, e respeito as prévias do partido, e fica o meu
respeito, o meu carinho ao governador de São Paulo, João Dória, mas
eu tomo a decisão com o coração, a decisão com a razão em declarar
o meu voto ao candidato, ao pré-candidato à Presidência da República,
nas prévias do PSDB, ao governador do Estado do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite, para que possamos unir um PSDB no Maranhão e no
Brasil e unir a população do Estado do Maranhão e a população do
Brasil. Então a candidatura do Eduardo Leite para o Brasil, com certeza,
não será a terceira via, com certeza, será a melhor via uma opção para os
brasileiros e de um homem público, um grande gestor, e, com certeza,
será um grande Presidente da República do Brasil. Estão aqui, resumo,
declarando o meu voto nas prévias do PSDB, de forma oficial, na
tribuna da Assembleia Legislativa, no meu local de trabalho, declarando
o meu voto consciente, o meu voto limpo, o meu voto honesto de quem
conheceu de perto as ações do governador do Rio Grande do Sul. Que
trata bem todos os deputados, tanto de Oposição como da Base, uma
grande gestão no estado do Rio Grande do Sul e, com certeza, fará uma
grande gestão no Brasil. Presidente, neste momento, declaro o meu
voto, nas prévias do PSDB, no candidato Eduardo Leite, governador do
Rio Grande do Sul, para que possamos sair vitoriosos, nas prévias do
PSDB, no dia 21 de novembro, rumo à Presidência da República, no dia
02 de outubro de 2022.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
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ZITO ROLIM – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.
Ata da Sexagésima Terceira Sessão Ordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte de outubro de dois mil e
vinte e um.

Lula.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires, Detinha, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim e Rafael Leitoa. Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a
palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as)
Deputados (as): Edson Araújo e Professor Marco Aurélio. Não havendo
mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação em primeiro
turno, tramitação ordinária do Projeto de Lei nº 291/2020, que institui a
“Semana de Valorização da Vida do Trabalhador” no Estado do Maranhão; Projeto de Lei n° 300/2020, que institui no calendário do Estado
do Maranhão o Dia do Empreendedor Digital, no dia 11 de setembro;
Projeto de Lei nº 301/2020, que institui no calendário do Estado do
Maranhão, o Dia do Entregador Profissional, no dia 10 de setembro e
o Projeto de Lei nº 352/2020, que institui o Dia Estadual da Prematuridade. De autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe e com parecer
favorável da CCJC, estes projetos foram aprovados e encaminhados
ao segundo turno. Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária, foi
aprovado o Projeto de Resolução nº 016/2020, também de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, que “concede o título de cidadão
maranhense ao médico Marco Túlio Hercos Juliano”, com parecer favorável da CCJC. O Projeto de Lei nº 160/2019 e o Projeto de Resolução Legislativa nº 032/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
foram transferidos devido à ausência do autor no momento da Ordem
do Dia. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 387/2021,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja encaminhada mensagem de congratulações à Doutora Camila Rose Ewerton Ferro Ramos, parabenizando-a pela posse como membro titular do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão-TRE. Sujeitos à deliberação
da Mesa, foram deferidos: Requerimento nº 388/2021, de autoria do
Deputado Wellington do Curso enviando mensagem de pesar à família do Subtenente PM Israel Silva Nonato Filho, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 16 de outubro de 2021; e os Requerimentos nos 389 e
390/2021, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias, realizadas nos
dias 20,21,22 e 23 de setembro e de 06 a 13 de outubro do corrente ano,
conforme atestado médico. No primeiro horário do Grande Expediente,
não houve orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos,
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso falando pelo Partido Social
da Democracia que falou também no Expediente Final. Nada mais ha-
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vendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse
lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 20 de outubro de 2021.
Deputado Rildo Amaral
Presidente, em exercício
Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Zé Inácio Lula
Segundo Secretário
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE TURISMO, REALIZADA AOS 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE NA
SALA DAS COMISSÕES ‘’DEPUTADO LÉO FRANKLIM” DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Doutor Yglésio – Presidente e Relator
Deputado Adelmo Soares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordinária nº 377/2021, que ESTABELECE diretrizes sobre a regulamentação de atividades off-road, reconhecendo-o como esporte de
aventura e de importante valor cultural e turístico para o Estado
do Maranhão.
AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATOR: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 21 de outubro de 2021.
CÉLIA PIMENTEL
Secretária de Comissão
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, REALIZADA AOS 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ÀS OITO
HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Duarte Júnior-Presidente
Zé Inácio
Dr. Yglésio
Zito Rolim
Ricardo Rios
							
CONSTOU DA REUNIÃO A SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 030/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº
283/2021 que Institui normas protetivas ao consumidor, associadas ao
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direito à informação e regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos
consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.
AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Dr. Yglésio
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 031/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 151/2021,
que “Dispõe sobre a validade dos créditos eletrônicos dos usuários de
transporte público coletivo semiurbano no âmbito do estado do Maranhão”.
AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Dr. Yglésio
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 032/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 092/2021,
que Dispõe sobre Sistema de Mensagens Eletrônicas para Cancelamento de Serviços Bancários.
AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 033/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 014/2021,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de indenização ao consumidor em
caso de roubo, furto, arrombamento ou quaisquer danos causados ao
veículo, no período em que este estiver estacionado em área disponibilizada pelo estacionamento.
AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 034/2021 – Emitido ao Projeto de Lei nº 173/2021,
que Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar informação sobre
a prática da alienação parental, no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 035/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 156/2021,
que “Dispõe sobre a proibição da veiculação de publicidade de cunho
misógino, sexista ou estimuladora de qualquer tipo de agressão ou violência sexual contra a mulher no âmbito do Estado do Maranhão.”
AUTORIA: Deputada Ana do Gás
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 036/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 091/2021,
que “Obriga as locadoras de veículos a disponibilizarem automóveis
adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Estado do Maranhão e dá outras providências.”
AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 037/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 298/2020
que “Proíbe o uso de elevadores públicos ou privados por criança desacompanhada de pessoa maior de 18 (dezoito) anos com capacidade
jurídica plena, no âmbito do Estado do Maranhão.”
AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Dr Yglésio
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 038/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 222/2021,
que ‘Dispõe sobre o abandono afetivo de Idosos no Estado do Maranhão e dá outras providências.”
AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
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do Relator.
PARECER Nº 039/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 186/2021,
que “Dispõe sobre o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais, bancários de serviços e similares, às pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea(REDOME).”
AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 040/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 352/2021,
que “Institui no âmbito do Estado do Maranhão, Diretrizes para o Programa SER Criança e dá outras providências.”
AUTORIA: Deputado Ciro Neto
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 041/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 212/2021,
que “Indica que os estabelecimentos comerciais que vendem facas, estiletes, canivetes ou similares devem dispor esses produtos em compartimentos protegidos por vidro ou acrílico para venda ao consumidor
AUTORIA: Deputado Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 042/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 294/2021,
que “Dispõe sobre a instalação de dispositivo de áudio junto aos equipamentos de leitura óptica de código de barra (em pelo menos 50% dos
equipamentos), para reproduzir sonoramente os preços consultados nos
hipermercados, supermercados, e demais estabelecimentos comerciais,
no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 043/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 403/2021,
encaminhado através da Mensagem Governamental nº 090/2021, que
“Institui o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e cria o Sistema Estadual de Proteção aos Indígenas”, que têm finalidade estabelecer as diretrizes para as políticas públicas estaduais que tenham por destinatários
os povos indígenas.”
AUTORIA: Poder Executivo
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 044/2021 - Emitido ao Projeto de Lei nº 346/2021,
que Estabelece diretrizes para a instituição do programa Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências
AUTORIA: Deputada Helena Duailibe
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.
Silvana Almeida
Secretária da Comissão
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE NA
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SEXTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2021

SALA DAS COMISSÕES ‘’DEPUTADO LÉO FRANKLIM” DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Antônio Pereira– Presidente
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 043/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordinária nº 216/2021, que “Dispõe sobre implantação de medidas de
informação e proteção à gestante e à parturiente contra a violência
obstétrica, bem como o direito de opção pelo tipo de parto”.
AUTORIA: Deputada ANDREIA REZENDE
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 044/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordinária nº 146/2021, que “Dispõe sobre a dispensa de comprovante
de domicílio para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no
Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado PROFESSOR MARCO AURÉLIO
RELATOR: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 045/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordinária nº 349/2021, que DETERMINA que laboratórios de análises
clínicas informem à Secretária Estadual de Saúde quando algum
cliente ou paciente tenha alteração da hemoglobina glicada.
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATOR: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 21 de outubro de 2021.
Leibe Prazeres Barros
Secretária de Comissão
APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 9912473203.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho nº 2021NE001612,
de 16/09/2021, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários previstos na
Cláusula Décima do Contrato – Da Dotação Orçamentária – tem seu
valor estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral.
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa.
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Natureza Despesa: 33.90.33.04 – Correios e Telégrafos.
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários - Tesouro.
Histórico: Objeto: serviços postais e vendas de produtos para atender
as necessidades desta casa. Instrumento legal: contrato nº 9912473203.
Valor do contrato: R$ 50.000,00. Informações Complementares: valor
referente a 03 parcelas (outubro, novembro e dezembro) para exercício de 2021. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Processo Administrativo nº 2286/2021. DATA DA ASSINATURA DO
APOSTILAMENTO: 21/10/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. São Luís–MA, 21 de outubro de 2021. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2838/2021-ALEMA
Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da
Procuradoria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 2838/2021-ALEMA, objetivando a emissão da nota de empenho e a contratação direta
com a empresa INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL
ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LTDA, CNPJ n° 10.498.974/0002-81, para efetivação das inscrições
de servidores desta Casa Legislativa para participarem do “15º Pregão
Week – Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão”, no valor total de R$ 10.470,00 (dez mil quatrocentos e setenta reais), visando
proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos, buscando maiores e melhores resultados dos profissionais na
execução dos serviços prestados neste Poder. Determino a publicação
do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição
para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 21 de outubro de 2021. Deputado
Othelino Neto. Presidente ALEMA

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
(em exercício)

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

