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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Adelmo Soares
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
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Titulares
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Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputada Mical Damasceno
Deputado Adelmo Soares
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Deputado Arnaldo Melo
Deputado Fábio Macêdo

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Neto Evangelista
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Dr. Yglésio                                      Deputado Adelmo Soares
Deputada Mical Damasceno                          Deputado Edson Araujo
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista    Deputada Betel Gomes
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputada Daniella Tema                                  Deputado Rafael Leitoa
Deputado Professor Marco Aurélio                  Deputado Ricardo Rios 
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista      Deputado Wendell Lages
Deputado Ariston

Titulares
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zito Rolim
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputado Fábio Braga
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Ciro Neto
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Fábio Braga
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Mical Damasceno
Deputada Daniella Tema
Deputado Neto Evangelista
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputada Socorro Waquim
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Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ricardo Rios
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Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ciro Neto
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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 / 10 / 2021 – 5ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE............................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO...............................11 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........33 MINUTOS
4. BLOCO PARL. INDEPENDENTE.............................08 MINUTOS 
5. PSDB..............................................................5 (CINCO) MINUTOS
6. PARTIDO VERDE.........................................5 (CINCO) MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 28.10.2021 – (QUINTA-FEIRA)

I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 2º TURNO – (REQ. Nº 399/2021)

1. PROJETO DE LEI Nº 341/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA PO-
LÍTICA ESTADUAL “MARANHÃO GERA EMPREGO E RENDA”, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES  E COMISSÃO DE 
ASSUNTOS ECONÔMICOS – RELATOR DEPUTADO CARLI-
NHOS FLORÊNCIO.

2. PROJETO DE LEI Nº 352/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, DIRETRIZES PARA O PROGRAMA 
SER CRIANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – COM SUBSTITUTIVO - RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES  E COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREI-
TOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR.

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 291/2020, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A “SE-
MANA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA DO TRABALHADOR” NO 
ESTADO DO MARANHÃO. PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. TRANSFERIDO DA O.D. 
DE 27/10/21, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA.

4. PROJETO DE LEI N° 300/2020, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO 
CALENDÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DO EM-
PREENDEDOR DIGITAL, NO DIA 11 DE SETEMBRO. PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.  
TRANSFERIDO DA O.D. DE 27/10/21, DEVIDO AUSÊNCIA DA 
AUTORA.

5. PROJETO DE LEI Nº 301/2020, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO CA-
LENDÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DO ENTRE-
GADOR PROFISSIONAL, NO DIA 10 DE SETEMBRO. PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.  
TRANSFERIDO DA O.D. DE 27/10/21, DEVIDO AUSÊNCIA DA 
AUTORA.

6. PROJETO DE LEI Nº 352/2020, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE    INSTITUI O DIA 
ESTADUAL DA PREMATURIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-

TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDO DA O.D. DE 27/10/21, 
DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA.

III - PROJETO DE RESOLUÇÃO 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 016/2020, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE “CONCE-
DE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO MAR-
CO TÚLIO HERCOS JULIANO.” COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.  TRANSFERIDO 
DA O.D. DE 27/10/21, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA.

IV – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

8. REQUERIMENTO Nº 400/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE 
DEPOIS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MEN-
SAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À IGREJA BA-
TISTA NACIONAL (IBN), ATRAVÉS DE SEU PASTOR PRESI-
DENTE ARLY ATAIDE LIMA, PELO EXCELENTE TRABALHO 
DESENVOLVIDO EM BENEFÍCIO DAS FAMÍLIAS MARANHEN-
SES, NESTES 42 ANOS DE ATIVIDADES EM NOSSO ESTADO. 
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA.

V – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO NºS 403 E 404/2021, DE AUTORIA 
DAS DEPUTADAS PROFESSORA SOCORRO WAQUIM E 
DRA. CLEIDE COUTINHO, SOLICITANDO QUE DEPOIS OU-
VIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR 
AOS FAMILIARES DO DESEMBARGADOR ARTHUR ALMADA 
LIMA FILHO, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 
27/10/2021. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 28/10/2021 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 086/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS, 
MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO CEL. MANOEL 
DE OLIVEIRA MARQUES DE SOUSA NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 519/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RILDO AMARAL, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO DE PARKINSON DE AÇAILÂNDIA - APA.

 PROJETO DE LEI Nº 520/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM, QUE INSTITUI O 
MÊS DE OUTUBRO ROSA NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO 
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 512/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTA-
ÇÃO DO OFÍCIO DE INFLUENCIADOR DIGITAL, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 513/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O DIA DO DIGITAL IN-
FLUENCERS (INFLUENCIADORES DIGITAIS), NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 514/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
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TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE DIRETRIZES DO PRO-
GRAMA A VIDA FALA MAIS ALTO, DE PREVENÇÃO E DE COM-
BATE AO SUICÍDIO, A SER IMPLEMENTADO PELO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRA PROVIDENCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 515/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE CRIA O DOSSIÊ MULHER MARA-
NHENSE NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DÁ PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 516/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE RECONHECE O MUNICÍPIO DE SÃO 
DOMINGOS, NO ESTADO DO MARANHÃO, COM A HOMENA-
GEM QUE ESPECIFICA.

PROJETO DE LEI Nº 517/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES PARA A PO-
LÍTICA ESTADUAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂ-
NICA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 518/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE QUE BARES, RESTAU-
RANTES, CASAS NOTURNAS E DE EVENTOS ADOTEM MEDI-
DAS DE AUXÍLIO À MULHER QUE SE SINTA EM SITUAÇÃO 
DE RISCO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 507/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CONSIDERA DE UTI-
LIDADE PÚBLICA A UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DE SÃO 
BENTO-MA.

PROJETO DE LEI Nº 508/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA M. REZENDE, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, A SEMANA ESTADUAL DE COMBA-
TE AO TRÁFICO DE PESSOAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 509/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES, AGRICULTO-
RES E PESCADORES DO ACAMPAMENTO NOVO PINDARÉ.

PROJETO DE LEI Nº 510/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA 
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS DESTI-
NADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DE 
EDUCANDOS COM ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO 
NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 511/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO DE 
EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O “DIA ESTADUAL 
DO POETA DE CORDEL”, A SER COMEMORADO NO DIA 22 DE 
MARÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/2021, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO EMPRE-
SÁRIO RAMON ALVES DE SOUSA.

ORDINÁRIA – 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
MOÇÃO Nº 082/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

ARISTON, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA AD-
MIRAÇÃO A EMPRESA AÇO VERDE BRASIL, IMPORTANTE 
PLANTA INDUSTRIAL INSTALADA NO MUNICÍPIO DE AÇAI-
LÂNDIA - MA. 

MOÇÃO Nº 083/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA MI-
CAL DAMASCENO, DE APLAUSOS AO DR. DAVI RAFAEL SIL-
VA VERAS, DEFENSOR PÚBLICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

MOÇÃO Nº 084/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA MI-
CAL DAMASCENO, DE APLAUSOS AO DR. ALBERTO PESSOA 
BASTOS, DEFENSOR PÚBLICO GERAL DA DEFENSORIA PÚ-
BLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.

MOÇÃO Nº 085/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA MI-
CAL DAMASCENO, DE APLAUSOS AO DR. JOSÉ AUGUSTO 
GABINA DE OLIVEIRA, DEFENSOR PÚBLICO.

PROJETO DE LEI Nº 505/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A CASA DOS AÇORES DO MARANHÃO (CAMAR).

PROJETO DE LEI Nº 506/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER DA VILA 
SÃO LUÍS.

Diretoria Geral de Mesa, 28 de outubro de 2021.

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

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

Socorro Waquim.

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, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, 
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ra-
fael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington 
do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Doutora Helena Duailibe, 
Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Pastor Cavalcante e Roberto 
Costa.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura do 
Texto Bíblico e a Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 519 /2021

Considera de utilidade pública a 
ASSOCIAÇÃO DE PARKISON DE 
AÇAILÂNIDA - APA.

Art. 1º Fica considerada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
DE PARKISON DE AÇAILÂNIDA - APA, com sede em AÇAILÂN-
DIA/MA.  

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de Outubro de 2021. - RILDO 
AMARAL - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 520 / 2021
       

Institui o mês de outubro Rosa no 
calendário de eventos do Estado do Ma-
ranhão e dá outras providencias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído no calendário de eventos do Estado do 
Maranhão, o Mês do Outubro Rosa, que tem como objetivo conscienti-
zar mulheres sobre a importância do diagnóstico do Câncer de Mama, 
e desenvolver ações diversas de prevenção da saúde da mulher, a ser 
comemorada anualmente no mês de outubro.

Artigo 2º - Fica instituído no calendário de Eventos do Estado do 
Maranhão, com maior ênfase durante o mês de Outubro, que as institui-
ções de saúde públicas, filantrópicas e particulares ligadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) devem realizar eventos que priorizem os atendi-
mentos às mulheres de uma maneira ampla e universal para a promoção 
de saúde e conscientização sobre a importância do mesmo. Fica insti-
tuído a ampla realização de exames de mamografias, ultrassonografias 
mamárias e consultas com médicos especialistas, bem como o acesso 
aos mesmos de forma ampla através de mutirões e postos de exames.

Artigo 3º - Desenvolvimento de programas ações e articulação 
entre órgãos públicos, sociedade civil e até iniciativa privada, que vi-
sem ao desenvolvimento comportamental, consciente e atitudinal, da 
mulher em defesa de saúde mamária.

Artigo 4º - Elaboração e distribuição de cartilhas e folhetos ex-
plicativos que abordem o tema “Câncer de Mama”, voltado a todos 
os públicos alvos, sexos e idades, objetivando desmitificar a questão 
e combater o preconceito e permitir a universalização do tema, e da 
possibilidade do exame precoce, principalmente nas classes sociais de 
maior vulnerabilidade.

Artigo 5º - Com  a efetivação dessa lei, tornar o “Outubro Rosa” 
no Estado do Maranhão, uma “Bandeira”, do protagonismo feminino, 
capaz de acabar definitivamente com os estigmas que envolvem as 
crenças quanto ao Câncer de Mama, e dá lugar ao pensamento livre e 
positivo para a prática permanente do auto exame, do exame médico 
ou radiológico, como meios capazes de melhor enfrentar esse monstro 
que tiram milhares de vidas de mulheres mães do convívio familiar e da 
sociedade, e muitas vezes em tenra idade.

Artigo 6º - O prazo de ações serão realizadas anualmente durante 
o mês de outubro, sucessivamente, e interiorizadas em todas as entida-
des de saúde do Estado do Maranhão.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de outu-
bro de 2021. - Profª Socorro Waquim - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O movimento popular internacionalmente conhecido como “Ou-
tubro Rosa” é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do 
laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama 
e estimula a participação da população, empresas e entidades. 

    A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de for-
ma bonita, elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em 
torno de tão nobre causa. Isso faz que a iluminação em rosa assuma 
importante papel, pois tornou-se uma leitura visual, compreendida em 
qualquer lugar no mundo. 

 A primeira iniciativa vista no Brasil em relação ao movi-
mento foi a iluminação em rosa do monumento Mausoléu do Soldado 
Constitucionalista (Obelisco do Ibirapuera), em São Paulo, no dia 02 de 
outubro de 2002, quando foi comemorado os 70 anos do Encerramento 
da Revolução. Por iniciativa de um grupo de mulheres simpatizantes 
com a causa do câncer de mama, que com o apoio de uma conceituada 
empresa de cosméticos, iluminaram de rosa o monumento.

 Visando sensibilizar as mulheres para que realizem os exa-
mes necessários à prevenção do câncer de mama que de acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer – INCA, é o segundo tipo mais frequente 
no mundo e o que mais leva mulheres à morte no Brasil, é que se motiva 
a presente propositura.

Certa da importância do presente Projeto de Lei e os benefícios 
que dele poderão advir, conto com o apoio dos nobres pares para sua 
aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de outu-
bro de 2021. - Profª Socorro Waquim - Deputada Estadual

MOÇÃO Nº 086/2021
 
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 Cel. Manoel de Oliveira Marques de Sousa Neto, 
parabenizando pelo excelente trabalho prestado à frente das AÇÕES 
DA OPERAÇÃO ILHA SEGURA.

A operação Ilha Segura vem sendo desenvolvida semanalmente 
em todo o Estado do Maranhão desde o mês de setembro como estra-
tégia elaborada entre Forças de Segurança Pública do Estado – Polícia 
Militar; Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar – no combate à 
criminalidade, com relevantes resultados alcançados, assim como, ga-
rantir o ir e vir do cidadão maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de outubro de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 402 / 2021

Senhor Presidente, 

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da MENSAGEM DE PESAR ao Excelentíssimo Juiz de Direito, Os-
mar Gomes e ao Excelentíssimo Vereador, Osmar Filho, Presidente da 
Câmara de São Luís-MA, e ao extensiva aos seus familiares e amigos, 
pelo falecimento da senhora Maria Félix Rodrigues dos Santos, Prefeita 
de Cajari-MA, ocorrido no dia 22 de outubro de 2021, em Brasília-DF, 
onde se submetia a tratamento de saúde. 

Dessa forma, consternado, pelo seu falecimento me solidarizo 
com familiares, amigos e população do município de Cajari-MA, re-
querendo seja enviada a mensagem de condolências aos enlutados.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de outubro de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 403 /2021

Senhor Presidente,
 
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-

queiro a Vossa Excelência, após aprovação da Mesa Diretora, que seja 
enviada mensagem de Pesar á família do Desembargador Arthur Al-
mada Lima Filho, pelo seu falecimento ocorrido hoje dia 27/10/2021.

 Arthur Almada Lima, como era conhecido foi jurista renomado, 
educador, escritor, pesquisador da História e Cultura caxienses, funda-
dor e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Deixa 
cinco filhos e nove netos e viúva (em segundas núpcias), a professora 
universitária Antônia Miramar Alves Silva (UEMA).

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 27 DE NOVEMBRO DE  2021 - Prof.ª 
Socorro Waquim - Deputada Estadual
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REQUERIMENTO Nº 404 /2021

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ou-
vida a Mesa, seja emitida nota de pesar à família do Senhor Arthur Al-
mada Lima Filho, Desembargador, escritor, pesquisador da História e 
Cultura Caxiense e educador, pelo seu falecimento ocorrido na cidade 
de São Luís, no dia 27 de outubro de 2021, aos 92 anos de idade.

Bastante reconhecido por suas passagens profissionais, Arthur 
Almada exerceu com muita competência todos os cargos que ocupou. 
Apaixonado por sua cidade natal, dedicou-se na fundação do Instituto 
Histórico e Geográfico de Caxias, no qual ocupou o cargo de presidente 
com maestria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de outubro de 2021. - 
Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5704 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua Jaçanã, Residencial Nova Canaã, Paço do Lumiar/MA. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de outubro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5705 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfál-
tica na Rua do Curió, Residencial Nova Canaã, Paço do Lumiar/MA. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de outubro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5706 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 

asfáltica na Avenida Zenole Belo, bairro Residencial Nova Canaã, Paço 
do Lumiar/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de outubro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5707 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfál-
tica nas ruas Rouxinol, Tutoriá e Pipira, todas localizadas no bairro Re-
sidencial Nova Canaã, Paço do Lumiar/MA, conforme imagens abaixo. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de outubro de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5708 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado do Maranhão, Flávio Dino, ao Sr. Diego Fernandes 
Mendes Rolim , Secretário de Estado e Meio Ambiente e ao Sr. Fe-
lipe Costa Camarão, Secretário de Estado da Educação, com a finalida-
de de instalação de cestas de coleta seletiva de resíduos sólidos nas 
escolas da Rede Estadual de Ensino.

A implementação de políticas de proteção do meio ambiente é 
demanda urgente e necessária para a conservação e preservação dos re-
cursos naturais, do ponto de vista ambiental é ferramenta indispensável 
para garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
de essencial à sadia qualidade de vida.

Desta forma, nosso pleito visa promover por meio da educação 
ambiental ações que despertem a conscientização individual e coleti-
va de atitudes para recuperação e melhoria do meio ambiente. Nesta 
perspectiva, a coleta seletiva possibilita o reaproveitamento de resíduos 
sólidos evitando o descarte inadequado, reduzindo potenciais danos ao 
meio ambiente contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, em 21 de 
outubro de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5709/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
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e Serviços Públicos – MOB, o Senhor Daniel Melo Soares Pinho de 
Carvalho, solicitando a adoção de medidas para autorizar o trânsito dos 
diversos tipos de veículos na faixa destinada a ônibus da MA-203, nos 
períodos entre 7:00 e 9:00 da manhã e entre 17:00 e 20:00 horas, sobre-
tudo, porque há grandes congestionamentos do tráfego nesses turnos.  

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de outu-

bro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5710/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Go-
vernador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário de 
Estado de Saúde, Carlos Lula, a possibilidade de fazer uma parce-
ria com o Projeto Mamografia Digital Móvel - Pi, da  Dra. Mônica 
Tapety,  em todo o Estado do Maranhão. 

A presente indicação é de grande importância devida a elevada 
incidência de Câncer de Mama no estado do Maranhão.

Adotaremos a contingência redução do quadro de morbimortali-
dade, mediante ações organizadas para prevenção e detecção precoce 
do Câncer de Mama, como contribuição a ampliação e expansão do 
atendimento à mulheres de 40 a 74 anos, com necessidade de realização 
de exames radiológicos de Mamografia, para prevenção e tratamento se 
for o caso de Câncer de mama.

Este Projeto em efetiva execução atenderá os mais longícuos re-
cantos, onde a rede de saúde estadual e ou até municipal não tem alcan-
ce, garantindo assim a proteção de mulheres contra o Câncer de Mama, 
um dos maiores índices de mortandade no grupo feminino no Brasil.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito, apre-
senta-se a presente demanda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 26 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.

INDICAÇÃO Nº 5711/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Ilustríssimo Superintendente Re-
gional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), no Estado do Maranhão, o Senhor Glauco Henrique Ferreira 
Silva, para que determine a implantação de placas de trânsito, faixa 
de pedestre, “olho de gato” e instalação de equipamentos redutores 
de velocidade na BR 010, na entrada do município de São Francisco 
do Brejão (MA).

Tendo em vista que a localidade em questão tem grande movi-
mento de veículos, motocicletas, e é de grande risco para os pedestres e 
condutores de veículos que fazem a travessia rotineiramente na rodovia, 
para se deslocarem até suas residências e local de trabalho constan-
temente acontece acidentes, e a implantação de sinalização, faixa de 
pedestre, “olho de gato” e equipamentos redutores de velocidade, seria 
de grande valia, para que acidentes possam ser evitados e a população 
e os motoristas possam fazer esse deslocamento com maior segurança.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo soli-
citação do vereador Allysson Nordhan, legítimo representante da popu-

lação de São Francisco do Brejão.
Diante dos problemas que os alunos e a população vêm enfren-

tando pela ausência de sinalização no trânsito, solicitamos especial 
atenção ao Ilustríssimo Superintendente Regional do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no Estado do Ma-
ranhão, no sentido de atender ao nosso pleito, pois a efetivação desse 
investimento estrutural será assegurada, aos moradores e condutores de 
veículos daquela localidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de maio de 2021. - 
Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5712 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que 
após ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente ao Presidente do 
Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco, solicitando-lhe apoio 
à tramitação (aprovação) da Medida Provisória nº 1.065/2021, que Dis-
põe sobre a exploração do serviço de transporte ferroviário, o trânsito e 
o transporte ferroviários e as atividades desempenhadas pelas adminis-
tradoras ferroviárias e pelos operadores ferroviários independentes, ins-
titui o Programa de Autorizações Ferroviárias, e dá outras providências.

A Medida Provisória, em epígrafe, desburocratiza os investimen-
tos ferroviários privados no Brasil, por meio da positivação do instituto 
da autorização para exploração indireta do serviço de transporte ferro-
viário previsto na alínea “d”, do inciso XII, do art. 21, da Constituição 
Federal;  e aumenta a segurança jurídica do modo ferroviário, dando-se 
status de Lei em sentido estrito a dispositivos que tratam de autorregu-
lação ferroviária, de trânsito e de transporte ferroviários e de operações 
urbanísticas desempenhadas pelas administradoras ferroviárias. Ade-
mais, dada a relevância do tema, também foi instituído o Programa de 
Autorizações Ferroviárias, de maneira a estimular o interesse do setor 
privado na obtenção de autorizações.

Em linha com o praticado nos principais polos ferroviários in-
ternacionais, o presente marco legal provê liberdade de mercado à in-
dústria ferroviária, flexibilizando negócios, tornando-o mais previsível 
e reduzindo o intervencionismo estatal, facilitando sobremaneira o en-
contro da demanda por infraestrutura ferroviária da “porteira para fora” 
da indústria agropecuária e de mineração com oferta de infraestrutura 
por novas entidades prestadoras de serviços logísticos e de mobilidade e 
pelas próprias concessionárias ferroviárias, que terão mais instrumentos 
para investir em suas malhas.

Ademais, é importante registrar que a calamidade pública incor-
rida pela Pandemia do Covid-19, reforça a necessidade premente de 
investimento em infraestrutura como indutor à retomada econômica.

Por fim, tem-se a convicção de que o espírito público e a defesa 
dos interesses do país que sempre nortearam a vossa atuação, como 
Presidente do Congresso Nacional, mais uma vez serão decisivas para 
sustentar o novo marco regulatório do setor ferroviário com a continui-
dade das discussões no Parlamento e junto à sociedade.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de outubro de 2021. - ANTO-
NIO PEREIRA - 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 PAULO NETO – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Expediente lido. À publicação. 
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III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Com a palavra, a Deputada Socorro Waquim, por 5 minutos, sem direito 
a apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Bom dia a todos maranhenses, homens e mulheres de tanta 
luta desse Estado. Bom dia, Senhor Presidente, a Mesa aqui constituída, 
bom dia aos deputados que estão por meio da internet, os internautas, 
imprensa, um bom dia já antecipado a todos os funcionários públicos 
do Estado do Maranhão, servidores que estarão comemorando amanhã 
o seu dia, o faço rapidamente por também ter sido funcionária pública 
concursada, durante 35 anos, e que valorizo e reconheço o grande 
trabalho que esses servidores prestam ao Maranhão. Parabéns a todos! 
Senhor Presidente, hoje eu venho a essa tribuna para apresentar Projeto 
de Lei que instituiu o Mês de Outubro Rosa, no calendário de eventos 
do Estado do Maranhão e dá outras providências. Tomei essa decisão 
porque há muito eu tenho já dito, inclusive isso venho trabalhando 
em favor das mulheres, por entender que é uma causa nobre e muito 
importante. E a saúde da mulher é uma das bandeiras do MDB Mulher 
da qual eu faço parte e que veemente nós temos discutido e aprovado 
no Brasil e defendido. Então, o ‘Outubro Rosa’, que é reconhecido por 
essa laço cor-de-rosa, um laço de cor, cor-de-rosa, que simbolizou a luta 
de milhares de mulheres do mundo inteiro para ter a prevenção contra o 
câncer e a saúde contra o câncer, no Brasil começou a ser comemorado, 
em 2002, quando em São Paulo foi feita a primeira manifestação, 
colocando-se a cor-de-rosa em prédios e mausoléus para chamar a 
atenção a esta doença. Assim tentando principalmente sensibilizar as 
mulheres para realizar os seus exames e fazer a prevenção contra o 
câncer, principalmente as mulheres mais vulneráveis, nós apresentamos 
esse projeto de lei onde fica instituído calendário de eventos do 
Estado do Maranhão o Mês do Outubro Rosa, que tem como objetivo 
conscientizar mulheres sobre a importância do diagnóstico do câncer 
de mama e desenvolver inúmeras ações para prevenção da saúde 
da mulher e que anualmente passará ser comemorado. Eu sei que o 
Estado se preocupa, como os municípios, e destacam esse evento, mas 
a propositura aqui procura institucionalizar e efetivar uma política mais 
efetiva, durante o mês inteiro de atenção as essas mulheres, permitindo 
principalmente os exames, mamografias, os exames radiológicos como: 
ultrassonografias, consultas médicas, enfim, uma camada de eventos que 
o Estado pode desenvolver especificamente durante o mês de outubro em 
atenção às mulheres maranhenses, que são mães, que são muitas vezes 
trabalhadoras, que muitas não têm oportunidade sequer de ter acesso ao 
médico, principalmente nos rincões do Maranhão. Assim considerando a 
rede de SUS também em parceria com as redes privadas, filantrópicas, o 
Estado pode desenvolver uma ampla campanha de atenção à prevenção 
do câncer, porque o câncer ainda do Brasil e no Mundo é o que mais 
mata as mulheres. Então, com essa preocupação, Senhor Presidente, 
e com essa sensibilidade, nós estamos propondo essa lei que também 
poderá produzir várias cartilhas e folhetos explicativos para serem 
distribuídos nas escolas, para as mulheres de uma forma geral, fazendo 
tudo o que é possível para sensibilizar e chamar atenção das mulheres 
para a grande importância que é se prevenir contra o câncer de mama. 
Então, Senhor Presidente, nessa perspectiva, apresentamos esse projeto 
e pedimos aos nossos pares, que também têm muita sensibilidade com 
relação à saúde da mulher, que possam aprovar esse projeto de lei para 
que, a partir de agora, no Maranhão, possamos ter, efetivamente, um 
Outubro Rosa planejado com a bandeira do protagonismo feminino, 
que é capaz de realizar efetivamente e acabar com os estigmas que 
envolvem as crenças quanto ao câncer de mama. Tem mulher que não 
vai fazer o seu exame ou não faz o seu autoexame, e nem vai fazer o 
exame, porque tem vergonha, tem medo, às vezes o próprio marido a 
proíbe por uma questão de estigma cultural. Então, esse projeto busca, 
efetivamente, criar todas essas condições para que as mulheres possam 
ser cada vez mais bem atendidas e possam viver muito mais. Muito 
obrigado, Senhor Presidente. Viva os servidores públicos do Estado do 
Maranhão!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras 
deputadas, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, os que 
nos acompanham agora também no interior do Estado por meio de 
outras emissoras de televisão. Aproveito para parabenizar o Presidente 
Deputado Othelino por esta iniciativa, nobre iniciativa pela qual agora 
o interior do Maranhão pode acompanhar, de forma mais permanente, o 
nosso trabalho na Assembleia. Todos os que acompanham pela internet, 
servidores desta Casa. Senhores deputados, eu venho hoje à tribuna, 
Deputado Arnaldo Melo, tratar de um assunto delicado que a cidade de 
São Luís, aliás, a Ilha de São Luís vive neste momento, que é justamente 
a paralisação do sistema de transporte da nossa cidade, da nossa Ilha. Eu 
poderia vir aqui, Deputado Ciro, e gritar, fazer um teatro, alardear, dizer 
que usuário isso, usuário aquilo, consumidor isso, consumidor aquilo, 
mas isso não vai ajudar em absolutamente nada. Eu acho que já tivemos 
muitos erros na condução do sistema de transporte, principalmente 
no ano de 2020 quando se entrou na pandemia. Eu lembro que, nessa 
época, dizia-se para as pessoas ficarem em casa, mas, ao mesmo tempo, 
reduziram os números de ônibus nas ruas da cidade de São Luís; pediam 
o distanciamento das pessoas, mas, ao mesmo tempo, continuavam 
os ônibus lotados porque diminuíram o número de coletivos. Então, 
assim, não dá mais para errar, eu acho que isso tem que ser tratado 
por esta Casa, pela Câmara de São Luís, pelo Governo do Estado, pela 
Prefeitura de São Luís, de forma presente, acompanhando. Como eu 
disse aos senhores, eu poderia vir aqui e começar a gritar e alardear, só 
que isso não vai ajudar em absolutamente em nada. Eu venho aqui hoje, 
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, como Deputado Estadual, 
votado nesta cidade de São Luís, sugerir inclusive, sugerir algumas 
pautas que tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado podem atuar 
nesse momento. A Prefeitura de São Luís apresentou na última reunião 
algumas soluções, dentre elas, o transporte gratuito financiado pela 
Prefeitura de São Luís para aquelas pessoas que perderam o emprego, 
durante a pandemia, que ficaram desempregadas durante a pandemia. 
Mas é lógico que isso ainda fica no escuro, porque aí os empresários 
do sistema de transporte não conseguem fazer uma proposta razoável 
aos funcionários do sistema de transporte, Deputado Antônio Pereira, 
porque não há uma coisa exata, um número exato. Quantas pessoas 
ficaram desempregados durante a pandemia? Quantas pessoas dessas 
que ficaram desempregadas vão utilizar o sistema de transporte? Eu 
estou com o Prefeito da cidade de São Luís no sentido de que não 
é momento de aumentar passagem nos ônibus da cidade, não é o 
momento. Por quê? Pelo número de pessoas desempregadas, porque o 
dinheiro hoje, o real hoje, vale muito menos do que ele valia anos atrás 
e quem tem condições de subsidiar qualquer tipo de aumento que possa 
haver no custeio do sistema de transporte é o Poder Público. O que eu 
sugiro à Prefeitura de São Luís, inicialmente, é que possa se valer do 
que o próprio contrato hoje que foi licitado com o sistema de transporte 
permite. Que nesse momento, de caso fortuito, nesse momento de 
calamidade pública, ainda gerado via pandemia, possa se demandar um 
reequilíbrio e dividir esses riscos e prejuízos que há hoje no sistema 
de transporte, que é óbvio que há, só o que aumentou de combustível, 
aumentou drasticamente o custeio do sistema de transporte na cidade 
de São Luís. Então, em vez de fazer algo que você vai estar atirando no 
escuro, sem saber exatamente quanto vai entrar no sistema de transporte, 
a Prefeitura de São Luís tem que chegar e falar: olha, se a saída for essa, 
entregar para as pessoas que perderam o emprego durante a pandemia o 
passe livre financiado pelo prefeitura tem que ter um mínimo possível 
para que os empresários possam saber o que vai entrar no caixa para 
negociar com os funcionários do sistema de transporte. Ora, ou então 
como o contrato próprio permite, entrar com o subsídio legal e dizer: 
Prefeitura de São Luís vai entrar com tanto para subsidiar o sistema 
de transporte, pelo menos, durante esse ano, eu sou contra ser de 
forma permanente, a cidade de São Luís, obviamente, não é uma das 
cidades mais ricas do Brasil, mas, Senhor Presidente, eu queria só a sua 
tolerância por ser um tema muito importante. Eu dizia isso quando fui 
candidato a prefeito de São Luís, não é um dos maiores orçamentos, 
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mas não é dos piores. São Luís tem um orçamento per capita de mais de 
400 reais, aqui na nossa cidade, que permite a cidade fazer esse tipo de 
ação. Ora, mas aí não cabe também só a Prefeitura de São Luís, é hora 
de dar as mãos: Prefeitura e Governo do Estado precisam se irmanar 
nisso, quem está sofrendo são as pessoas, quem está sofrendo são 700 
mil pessoas usuários do sistema de transporte da cidade de São Luís, 
Deputado Paulo Neto, quem está sofrendo é a economia da cidade de 
São Luís. Vá hoje na Rua Grande, Deputado Carlinhos Florêncio, não 
tem praticamente ninguém, o comércio da cidade está sofrendo com 
isso. Então, Prefeitura de São Luís e Governo do Estado precisam dar 
as mãos. O Governo do Estado pode fazer uma redução na alíquota do 
ICMS do diesel utilizado no transporte público da Ilha, Deputada Mical 
Damasceno, como outros Estados estão fazendo. O Pará já fez esse ano, 
Rio Grande do Norte já fez esse ano, a Paraíba já fez esse ano, Estados 
do Norte e do Nordeste, inclusive, que vivem uma situação financeira 
semelhante à situação financeira do Maranhão. Hoje, nós temos uma 
alíquota aí de 16,5% no óleo diesel, mas a contribuição ao Fumacop, 
então, se o Governo do Estado entrar no que ele pode fazer na redução 
do ICMS, a Prefeitura de São Luís subsidiar de forma legal, porque 
é permitido no contrato pelo momento que nós estamos vivendo. O 
sistema de transporte da cidade de São Luís volta a funcionar. Basta fazer 
as contas, Senhor Presidente. Aqui, na Ilha de São Luís, o sistema de 
transporte roda por dia algo em torno de seis mil quilômetros, Deputado 
Ricardo Rios. Um óleo diesel a quase 6 reais, você obviamente vê que 
houve um aumento exagerado desse custo e precisa ser tomada uma 
atitude. O que não pode é uma semana a cidade de São Luís, repito, na 
Ilha de São Luís, porque é o sistema urbano e o sistema semiurbano, 
ficar parada e a economia ficar desse jeito. Volto a repetir: sou da tese 
também da Prefeitura de São Luís que não dá para aumentar a passagem 
neste momento. Quem pode subsidiar, quem pode reduzir imposto é 
o Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís, por isso fica o meu 
apelo, neste momento, para o Governo do Estado e para a Prefeitura de 
São Luís darem as mãos e poderem fazer juntos esse financiamento do 
sistema de transporte nesse momento para o bem da nossa querida Ilha 
de São Luís. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, deputados 
e deputadas, amigos da imprensa, internautas, telespectadores, 
funcionários da Casa, assim como todos desta Casa Legislativa, paz 
de Deus. Bom, o motivo da minha fala aqui hoje é para comentar a 
respeito do recente lançamento da plataforma Gonçalves Dias, que é 
uma plataforma de estudo online, fornecida pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Educação - Seduc. Uma iniciativa louvável e 
muito relevante, apesar de estar atrasada, pois convenhamos, senhores e 
senhoras, o período mais crítico da pandemia e de isolamento social já está 
passando, já passou, mas, enfim, ainda assim, reconheço e parabenizo o 
Senhor Governador e o Secretário por apresentarem uma ferramenta de 
aprendizagem tão essencial para os estudantes maranhenses. Louvável 
ainda foi a excelente escolha do nome da plataforma, que se chama 
Gonçalves Dias, um dos maiores expoentes da nossa literatura, um 
grande intelectual que, sem dúvidas, deve servir de inspiração aos 
nossos estudantes. Entretanto, uma conversa é com o meu amigo pastor 
Cláudio Froz, daqui de São Luís, da Assembleia de Deus, aqui em São 
Luís, fez com que eu refletisse que o mesmo sentimento e coerência 
da criança da plataforma não foi observado do lançamento dessa tão 
importante plataforma digital, sim, pois para uma ferramenta que leva 
o nome de Gonçalves Dias e que tem como objetivo auxiliar, estimular 
e inspirar o jovem estudante do Maranhão, entre tantos adolescentes 
e jovens que poderiam ser chamados para apresentar essa plataforma, 
imaginei que poderiam ser chamados para apresentar essa plataforma. 
Então é aqui o grupo, na verdade, aqui quando eu imaginei que um 
dos estudantes da rede pública do grupo em 2020 que se destacou 
nacionalmente, por meio do projeto criativo, projeto desafio criativo 
da escola 2020, mas, infelizmente, não, não foram esses jovens que 
se destacaram nacionalmente no desafio da aprendizagem que foram 

escolhidos para representar os estudantes maranhenses e apresentar ao 
público e aos jovens e adolescentes a plataforma do Governo do Estado, 
não foi também a jovem estudante de Imperatriz, a Juliana Vieira, meu 
querido deputado aqui que representa a nossa região Sul, de Imperatriz, 
não foi a Juliana que se destacou entre 28 pessoas no Brasil que tiraram 
nota máxima na redação do Enem, em 2021, entre 2 milhões e 700 mil 
pessoas inscritas, ela se destacou, estou falando da Juliana Vieira, de 
Imperatriz, nota máxima na redação do Enem, mas nem por isso ela 
foi escolhida para apresentar essa plataforma de ensino da Secretaria 
de Educação do Estado, também não foi escolhido o Jederson Souza 
Bandeira, estudante de Passagem Franca, que tem apenas 16 anos, 
mas que se destacou em meio a 10.119 inscritos no Programa Jovem 
Embaixador, ele foi escolhido com mais de 32 jovens de 24 estados, um 
estudante maranhense selecionado lá por seu conhecimento, mas não foi 
o suficiente para ser selecionado para apresentar a plataforma de estudo, 
aqui da SEDUC, da Secretaria de Educação do nosso Estado. Mas quem 
foi mesmo? Imagino que uma plataforma tão relevante, com esse nome 
Gonçalves Dias, um intelectual deve ser alguém que inspire os jovens 
maranhenses, quem sabe, alguém que ganhou um destaque nacional 
ou até internacional, aí então poderia ser a Raissa Leal, a fadinha, que 
encheu de orgulho não só o Maranhão, mas sim todo o país que ficou até 
alta madrugada torcendo por ela. Então, eu quero deixar aqui bem claro 
que a minha fala não tem nenhum caráter preconceituoso ou pessoal, 
mesmo porque eu nem conheço o jovem escolhido. Minha fala aqui 
como deputada e representante do povo é para compreender a razão, a 
motivação da escolha da pessoa em questão. Trata-se de um jovem, um 
adolescente de 16 anos que tem um codinome Bota Pó. Isso mesmo! É 
Alex Brito, um adolescente homossexual, que se veste como mulher 
e que ficou conhecido nas redes sociais por colocar pó na cara. Meu 
Deus do céu! Por fazer maquiagem. Ele foi escolhido e chamado para 
fazer a propaganda da plataforma de ensino do nosso Estado. Queridos, 
façam as suas próprias conclusões, mas eu chamo isso de doutrina 
ideológica com o dinheiro público. Um adolescente, um menino que se 
veste de mulher, que ensina a se maquiar, é que representa os estudantes 
maranhenses. Isso é uma aberração! Isso nos traz tristezas. Eu fiquei 
estarrecida quando eu vi esse vídeo com esse garoto que vai fazer a 
representação da plataforma digital! Os estudantes que se destacaram 
não foram escolhidos! Qual a intenção que está por trás de colocar 
um adolescente, um menino que se veste de mulher e ensina a fazer 
maquiagem, para falar em uma plataforma representando os estudantes 
maranhenses?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Mical, o som já vai ser liberado.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – E por 
favor, não se trata de questão de homofobia, a escolha e a orientação 
sexual é um direito dele, inerente a ele, diz respeito apenas a ele, mas 
não posso admitir a utilização ideológica do Estado para normatizar a 
transexualidade na infância e adolescência. Deixem as nossas crianças 
em paz. Eu vou repetir: deixem as nossas crianças em paz. Aqui eu quero 
ser bem clara. Não se trata de preconceito, inclusive se o assunto do 
programa fosse o combate à homofobia, pautas LGBT, claro que o Bota 
Pó ou outro nome ligado a essa temática seria uma escolha relevante 
para representar a causa, mas, no caso aqui da educação, é doutrinação 
ideológica sim, é a utilização do Estado para doutrinação ideológica 
e jamais aceitaremos isso. Já não é surpresa para nós essa tentativa 
de empurrar goela abaixo uma visão distorcida do que pensa o seu 
progresso e o fim das diferenças. O que me causa repulsa e repúdio é a 
tentativa de manipulação e doutrinação ideológica nas nossas crianças. 
São crianças apenas! Talvez me cancelem, como tentam fazer sempre 
com quem vai contra tudo isso e acabam sendo acusados de preconceito, 
mas eu quero deixar bem claro que não se trata de preconceito, mas de 
tristeza, de decepção. É lamentável. O que faço aqui é um desabafo de 
uma mãe, de uma avó. Na verdade, eu falo aqui por milhares de mães 
e pais que não podem subir nesta tribuna, mas fui eleita para falar por 
eles, falo pelos evangélicos, pelos católicos, cristãos e não cristãos, falo 
por pais e mães maranhenses que estão estarrecidos, entristecidos nesse 
momento por usar crianças e adolescentes nas mídias para promover 
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uma polêmica. É um grande erro, é um excesso, é uma excrescência, 
quem deve escolher assuntos que atingir as crianças na sua primeira 
idade são seus pais, quem doutrina são seus pais e a ideia do vídeo passa 
uma falsa normalidade de transexualidade para um adolescente de 16 
anos. Expor crianças a comportamentos que elas sequer entendem, pode 
certamente deixá-las confusas e levá-las a uma sexualização precoce. 
Deixem as nossas crianças em paz. São essas as minhas palavras, 
Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da 
Mesa, internautas, telespectadores que acompanham por meio da TV 
Assembleia nosso cordial, bom dia, que Deus seja louvado. Vou tocar 
em dois assuntos de extrema importância. O primeiro deles é com 
relação ao descaso que comandante da Polícia Militar continua fazendo 
com a corporação. A corporação da Polícia Militar desmotivada anda 
sem ânimo por conta da falta de atenção, da omissão e da covardia 
do comandante da Polícia Militar. Já apresentamos inclusive uma 
Indicação para que o Governo do Estado possa substituir o comandante 
da Polícia Militar, possa nomear os 1.700 aprovados e equipar com 
armamentos e novos materiais a Polícia Militar do Estado do Maranhão. 
No sábado, tentaram matar o cabo Amarante, lá no Cohatrac, sábado à 
tarde, tentaram matar, assassinar e foram com esse objetivo, não foram 
para assaltar, foram para assassinar o cabo Amarante. E agora, de ontem 
para hoje, mais uma tentativa de assassinato, foi baleado o sargento 
da Polícia Militar, é um absurdo, mais um caso, mais uma tentativa 
de assassinato da Polícia Militar. E o Governador Flávio Dino não faz 
uma nota, no dia que assassinaram o sargento Moisaniel, o Governador 
Flávio Dino não emitiu nenhuma nota, o Secretário de Segurança 
Pública veio falar de outras coisas, fez uma outra postagem com 
relação ao resgate de um animal e não tratou da vida do policial militar 
que foi retirado. Perdemos o subtenente Israel, aqui da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, um amigo nosso, parceiro, nós 
não podemos admitir. Governador Flávio Dino, substituição imediata 
do comandante da Polícia Militar, a nomeação dos 1.700 aprovados e 
equipar a Polícia Militar com viaturas e mais armamentos. Era o que 
tinha sobre a segurança pública. Mas, Senhor Presidente, o tempo que 
me resta, eu trago mais uma vez um absurdo, um verdadeiro absurdo! 
O Governador Flávio Dino anunciou que vai inaugurar o Hospital 
da Ilha, com um verdadeiro cabide de emprego. As pessoas estão se 
pendurando no Hospital da Ilha, cabide de emprego, em contratação 
eleitoreira, compra de voto antecipado. E, enquanto isso, um ônibus 
tombou indo para Fortaleza levar maranhenses para fazer uma prova. 
Trinta ficaram feridos e quatro morreram, inclusive a enfermeira, 
porque não tem opção, não tem oportunidade no Estado do Maranhão. 
Um governador que não faz concurso, um governador que faz contrato 
temporários, eleitoreiro como do Hospital da Ilha. E o mais grave, 
senhoras e senhores, fraude! Fraude no seletivo do Hospital da Ilha. 
Fraude! Um seletivo eleitoreiro, um seletivo com duração de um ano 
para acatar cabos eleitorais e cheio de fraude. Olha o que diz o edital nº 
015: “O candidato somente poderá realizar uma única inscrição, não 
sendo possível inscrever-se para dois ou mais cargos, duas ou mais 
funções”. Senhoras e senhores, essa tal de Tainara dos Santos Nunes 
aparece nove vezes na lista. Aparece para enfermagem, radiologia, 
técnico administrativo, assistente administrativo e assistente social. 
Isso é um verdadeiro absurdo. Tudo o que o governo faz tem mutreta? 
É palhaçada com a cara da população, palhaçada com quem estuda, 
com quem quatro, cinco anos na faculdade para concluir o curso de 
Enfermagem e vem agora a primeira colocada para Enfermagem, Tainara 
dos Santos Nunes. O edital é bem claro: o candidato somente poderá 
realizar uma única inscrição, não sendo possível inscrever-se para duas 
ou mais funções. A pessoa está em nove listas. Fraude! Fraude! Máfia 
no seletivo do Hospital da Ilha! Máfia! Fraude! Vamos denunciar ao 
Ministério Público, ao Tribunal de Contas, todos precisam fazer alguma 
coisa. A Comissão de Saúde da Assembleia precisa fazer alguma coisa 
e se posicionar. Ah, deputado, pode ter sido um equívoco, mas que é 

equívoco? Além da Tainara que aparece em nove listas, tem também o 
Alexandro Serra dos Santos que aparece em cinco listas. Aí tem mais: 
o Ângelo Vieira, duas vezes; Jeisiane Pereira, duas vezes; Daniel Silva 
Ferreira, duas vezes; Bianque Três Cutrim, um nome desse, estranho, 
um nome diferente, apareceu um equívoco, um erro, mas aparece duas 
vezes na lista. Nós fizemos uma revisão, uma conferência rápida. Nós 
temos aqui mais de 15 pessoas que estão duas vezes na lista, e a Tainara 
aparece nove vezes na lista, e mais o Alexsandro que aparece cinco 
vezes na lista. Fraude! Máfia no seletivo eleitoreiro de Flávio Dino! E 
um seletivo temporário para um ano, seletivo temporário com validade 
de um ano, validade até depois das eleições, colocando essas pessoas 
para trabalhar no hospital de forma eleitoreira. Eu pergunto: deputados 
estaduais do Maranhão, vocês indicaram alguém para essa lista ou 
essa lista é toda exclusiva do Governador Flávio Dino e do Secretário, 
Advogado Secretário de Saúde do Estado do Maranhão? Isso e um 
escárnio! Palhaçada com a cara da população. Um seletivo mafioso, 
fraudulento do Governo do Estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores deputados, não há mais deputados inscritos no Pequeno 
Expediente. 

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

– Vou chamar a Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 300, de autoria do 
Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Senhores 
Deputados, Senhoras Deputadas, os itens de 2 a 5 serão transferidos 
para próxima sessão, em razão da ausência da autora, Deputada Helena 
Duailibe. Projeto de Lei n.º 341, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de Lei n.º 352, de autoria 
do Deputado Ciro Neto (lê) Em discussão. Em votação. Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno. 
Projeto de Resolução n.º 016, de autoria da Deputada Dra. Helena 
Duailibe, a Deputada está ausente, fica transferida para próxima sessão. 
Os itens de 9 e 10, que são requerimentos à deliberação do plenário, 
a pedido do autor, Deputado Wellington, ficam transferidos para a 
próxima sessão. Requerimento n.º 394/2021, de autoria do Deputado 
Duarte Júnior (lê) Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao Deputado Duarte Júnior 
que ajuste aqui a data com a Mesa, como 16 de dezembro já vai estar 
perto do final do ano legislativo, para evitar que haja um desencontro 
de datas. Requerimento nº 399, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). 
Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Os refeitos projetos de lei ficam incluídos 
na Ordem do Dia da próxima sessão, caso tenham os pareceres das 
comissões. Requerimento nº 400, de autoria da Deputada Dra. Helena 
Duailibe. Este fica transferido para a próxima sessão. Requerimentos 
à deliberação da Mesa. Requerimento nº 393, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). Deputado Wellington, V. Exa. me autoriza 
que eu subscreva o requerimento nº 393.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Quanta honra, Presidente! Não só V. Exa., mas todos que quiserem se 
inscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio também. Como vota a Deputada Cleide Coutinho? 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
DEPUTADA CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a deputada Andreia Martins Rezende? 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE – pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento... 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Sete 
anos nesta Casa, poucas vezes eu ouvi o nome “deferimento”. Fico até 
lisonjeado com essa palavra “deferimento”. Fico até arrepiado. Muito 
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito bem, Deputado Wellington. Requerimentos 397, 398, 401/2021, 
de autoria dos Deputados Edson Araújo, Edivaldo Holanda e Othelino 
Neto (lê). Como vota a Deputada Andrea Martins Rezende? 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o requerimento. 

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

Inscrito o Deputado Doutor Yglésio. Deputado Yglésio, antes de V. Ex.ª 
começar, eu já até anunciei, no início da sessão, mas o Plenário estava 
mais vazio. A partir de hoje, desta Sessão, as nossas Sessões estão 
sendo transmitidas ao vivo para 31 municípios do Maranhão. Então, é 
um investimento que nós estamos fazendo para que mais maranhenses 
tenham acesso em canal aberto àquilo que é produzido em plenário. V. 
Ex.ª tem 30 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos! Presidente, não poderia deixar de parabenizar 
Vossa Excelência por essa iniciativa porque aumenta e passa a chegar, 
em todas as cidades com mais de 40 mil habitantes, no interior do 
Maranhão, as imagens da TV Assembleia para que saibam o que o 
Parlamento está fazendo, para que as pessoas entendam o que é um 
trabalho legislativo e como a Assembleia pode, deve e estará, com 
certeza, cada vez mais presente nas vidas das pessoas. Meus caros 
companheiros e companheiras, amigos, pessoas que nos acompanham, 
nós estamos completando uma semana de greve aqui em São Luís, 
ônibus parado. Paralelo a isso, a gente convive com um problema 
crescente de falta de água na cidade e insegurança nos bairros. Parece 
muito aquela letra da música da Tribo de Jah, que é Babilônia em 
Chamas, mas isso hoje é a cidade de São Luís e, claro, a metrópole de 
São Luís, a Ilha de São Luís. Por que eu digo isso? Eu vou dividir esse 
Grande Expediente em algumas partes para que a gente possa detalhar 
e convido, se eventualmente algum colega quiser comentar tudo isso 
que a gente vai falar, será muito bem-vindo. Primeiro ponto é que existe 
uma bomba relógio dentro do transporte público de São Luís. Isso está 
sendo avisado há muito tempo. Quando a gente chega a um ponto de ter 
uma greve como essa que é caótica, nunca vista pelo menos nessa 
década. A gente ainda não teve uma greve como essa, uma paralisação 
100% até porque, quando teve paralisações anteriores, a gente teve um 
quantitativo mínimo de ônibus que permitiam ao trabalhador e à 
trabalhadora chegarem em casa. No entanto, hoje o que está permitindo 
ao trabalhador e à trabalhadora é pagar até 90 reais, Deputado Hélio, um 
Uber muitas vezes ou se espremer dentro dos carrinhos de lotação, ou 
pagar 20 reais no mototáxi. A gente sabe que, para quem ganha mil e 
gasta 40 todo dia, rapidamente corrói o salário. Aa pessoa aguenta aí por 
três ou quatro dias, depois ela não tem o que comer. Nós estamos 
falando de gás de cozinha, a R$ 104,99, nós estamos falando disso. 
Então, a tarifa, ela é hoje, em média, uma tarifa de R$ 3,70, é uma tarifa 
que, caso a gente não tivesse 40% da população hoje com acesso a 
algum tipo de gratuidade, ela seria uma tarifa que muito provavelmente 
resolveria o problema do sistema, mas hoje a gente tem as gratuidades 
que são legais, e são importantes, quem que vai dizer que o passe idoso 
não é importante, por exemplo? Mas tem situações em que houve o 
exagero, e tem situações em que há uma incompetência dupla tanto 
SET, quanto da SMTT, e não é dessa SMTT agora, historicamente a 
SMTT é uma secretaria que tem muitos problemas. Então, isso aí hoje 

resulta numa situação em que a prefeitura auditou o sistema de 
transporte, não estou falando de Eduardo Braide, estou falando da 
figura prefeitura, auditou um sistema, hoje, que tem déficit mensal de 
aproximadamente cinco bilhões de reais. Então, isso precisa ser visto, 
por quê? Porque repercute na ponta, o que é a ponta? É a parada, é o 
terminal, é o ônibus lotado, é o ônibus que deixa de ter ar-condicionado, 
conforme previsto no contrato de concessão, após a licitação, são as 
viagens que demoram, porque não obedecem ao fluxo previsto, tudo 
isso aí impacta. Aí vamos lá, até o final do ano passado, nós tínhamos 
mais de 800 ônibus, hoje nós temos 720 aproximadamente, ou seja, nós 
perdemos 12% da frota. Quem é que vai dizer que isso não tem um 
impacto direto na vida das pessoas? Se eu perdi 12% da frota, eu estou 
com uma dificuldade a mais. Quais são as soluções que foram postas na 
mesa nos últimos anos? Vamos falar de Edivaldo e vamos falar do 
primeiro ano da gestão Braide. Eles tentaram fazer alguns corredores. O 
Edivaldo quando tentou fazer fez aquela catástrofe que acabou com o 
comércio no São Francisco, que acabou com o comércio no João Paulo. 
Então, ajeitou de certa forma, um pedacinho, mas teve uma consequência 
econômica que muita gente quebrou, por quê? Porque não tem mais 
como ter clientela ali na porta, então muita gente se arrebentou. Então 
vamos lá. Todo mês de setembro, o contrato da licitação que foi feita, 
ele diz que deve haver um reajuste de tarifa. Eu concordo com todo 
mundo, que reajuste de tarifa agora é ruim, penaliza os mais pobres, 
mas vamos ver aqui, vamos ser sinceros aqui, para parar de fazer 
populismo, porque a gente bate no peito e diz assim: Olha, não tem 
reajuste. Mas quem é que vai pagar os 65% de elevação do preço do 
diesel esse ano? Tem que sair o dinheiro de algum lugar, ou não tem? Só 
vejo uma solução, se não for para aumentar a tarifa, tem que fazer 
revisão de gratuidade, tem que fazer um pente fino total, novamente, 
que dizem que já foi feito em relação ao caixa das empresas e tem que 
fazer um subsídio. O que é que a ideia do SET do subsídio, cinco 
milhões de reais por mês. Eu acho muito. Eu que começar com cinco 
milhões é muito dinheiro, mas eu acho que pode se partir de uma 
proposta de dois milhões de reais por mês. São Paulo gasta três bilhões 
por ano de subsídio para o sistema de ônibus. Curitiba gasta 100 milhões 
de reais e Curitiba tem 1.500 ônibus. Aqui nós temos metade, então 
como que a gente vai querer um transporte eficiente, confortável, 
congelando tarifa, sem a prefeitura coçar o bolso?! Aí o que acontece? 
De onde vem o dinheiro? Tem que fazer mobilização orçamentária, tem 
que fazer cortes, é o jeito, porque o transporte público é concessão. A 
gente não está falando das empresas que saíram começando a prestar 
serviço e hoje tomam de conta do sistema, não, nós estamos falando do 
serviço público, que é responsabilidade do Poder Público local, entenda-
se Prefeitura, que é concedido mediante um contrato de licitação que já 
foi quebrado de todas as formas, uma bagunça a licitação, a começar do 
fato que não teve plano de mobilidade, não foi feita análise da rede de 
linhas da cidade para dizer para onde vai cada ônibus, uma verdadeira 
patetice, diga-se de passagem. E quem bate no peito para dizer que fez 
licitação está sendo na verdade um irresponsável, porque foi malfeito e, 
sem dúvida, precisa ser revisto. Então, dois milhões de reais por mês de 
subsídio eu acho que é razoável, por quê? Para estancar esse aumento 
neste momento, porque já está dois anos um contrato que foi assinado 
prevendo um reequilíbrio que não foi feito. Então, como é que a gente 
vai dizer: vamos aumentar o salário de quem está em greve? Acho que 
é super justo, mas a gente tem que adequar os percentuais, os benefícios 
para a realidade, mas, se vamos aumentar salário, folha e o diesel, o que 
é o custo da empresa de transporte? Folha de pagamento, combustível, 
peça e renovação de frota. O ônibus, que era R$ 300 mil, hoje em dia é 
R$ 500 mil, as peças aumentaram, o diesel subiu 65% e a gente quer 
aumentar folha. Para não aumentar passagem, só tem a fórmula da 
prefeitura complementar. E é legal, não é imoral a prefeitura contribuir. 
Teresina passou por quatro meses de greve intermitente, novamente 
agora, verdadeira catástrofe no transporte de Teresina aqui do lado, e a 
gente está simplesmente aqui lavando as mãos, mas precisa de uma 
solução. Quando a prefeitura chega e diz assim: “Nós vamos dar um 
cartão para quem está desempregado”, quem é o desempregado? Como 
a gente sabe quem é o desempregado? Se a gente não tem o ônibus 
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circulando, como é que a gente vai colocar mais pessoas no transporte? 
Então, precisa-se de uma proposta real, pautada em números, feita por 
meio de uma auditoria dentro do sistema de transporte que contemple 
minimamente a saúde financeira das empresas, mas, principalmente, 
garanta ao trabalhador que vai ter uma instabilidade de tarifa neste 
momento, porque não está fácil. E aí vamos falar aqui: subsídios. O que 
hoje já existe? Hoje já existe o ISS da prefeitura para empresas de 
ônibus que é simbólico, é 1%. O ISS, que é de 5% para todo mundo, é 
1% para empresas de transporte. Em relação ao diesel, foi falado aqui: 
ah, vamos dar uma vantagem para o diesel das empresas. Já existe desde 
2016. A tarifa para empresas que operam no transporte, aqui na Ilha de 
São Luís, é de 2% a alíquota. E isso significa uma renúncia de trinta 
milhões de reais, por ano, do Governo do Estado para o sistema de 
transporte. Então, de certa forma, o Governo já colabora, minimamente, 
porque é uma renúncia importante, é como se a gente tivesse tratando 
de quase três milhões de reais do Governo do Estado no sistema de 
transporte. Relicitar é uma opção? Talvez seja, por quê? Porque está 
ocorrendo um monte de confusões em relação ao sistema de transporte. 
Olha, o Sindicato das Empresas, bem aqui, constituiu advogado, ajuizou 
uma Ação Civil junto à Vara de Interesses Coletivos e Difusos. Quem 
são os cabeças hoje do SET? Os principais cabeças mais fortes são 
grupos ligados a Belo Horizonte, o pessoal de Belo Horizonte que opera 
aqui o sistema de transporte, não vou declinar de nomes, porque 
indefere, nós estamos tratando aqui de atos. O que acontece? Eles 
querem questionar as seguintes coisas, eles pediram que suspenda, até 
31 de dezembro de 2022, a obrigatoriedade de renovar a frota para as 
quatro concessionárias urbanas, permitindo a operação dos ônibus 
fabricados em 2010 e 2011, no sistema de transporte, até 31 de dezembro 
de 2022. Permita que os veículos fabricados entre 2012 e 2013 possam 
ser utilizados até 2024, sendo retirados junto com os veículos com o ano 
de fabricação até 2014. Suspenda por quatro anos, olha só, quatro anos, 
a renovação de frota por veículos com ar-condicionado retirando pelo 
mesmo período fator FQ da fórmula em cada reajuste. Porque o cálculo 
da tarifa, Deputado Hélio, tem uma formulazinha lá que diz o seguinte: 
A quantidade de ônibus com ar-condicionado que tem um consumo aí 
de 30% a 40% maior, ou seja, quanto mais ônibus com ar-condicionado, 
maior o reajuste da tarifa. Então, eles querem tirar isso. Para quê? Para 
não terem a obrigação de colocar ônibus com ar-condicionado, gerando, 
Deputado Carlinhos, um desconforto completo e absurdo para a 
população. Então, o que o SET quer? Eles querem fazer a mesma 
coisinha que eles fizeram em Minas Gerais. O Ministério Público entra 
na Justiça para anular contrato de concessão, porque eles fizeram um 
acordo em Minas com a Justiça. Eles ingressaram lá. A Justiça fez um 
acordo e o Ministério Público está tentando suspender a licitação, 
porque eles querem fazer, exatamente, a mesma coisa que fizeram lá em 
Belo Horizonte. Então, a gente não pode permitir isso. Lá em Belo 
Horizonte, eles ampliaram a idade máxima da frota na capital, foi de 10 
para 12 anos. Só que vamos comparar a qualidade de asfalto, a questão 
do salitre em relação a Belo Horizonte para São Luís do Maranhão. Um 
ônibus aqui ele não roda 5 anos sem estar em condição muito ruim, até 
porque a manutenção não é feita com a rotina que deveria ser executada. 
E é por isso que a gente está de frente a uma bomba relógio extremamente 
complicada, que ou a gente vai colocar as pessoas para sentarem, o SET, 
a Prefeitura, o Sindicato dos Rodoviários, representantes dos usuários, 
que a população está se arrebentando nessa greve, está um verdadeiro 
inferno a cidade, o trânsito piorou muito, e tudo isso está impactando a 
vida do cidadão. Aí o segundo ponto aqui do pronunciamento, falar um 
pouquinho aqui de Caema. A Caema não está dando conta do recado 
aqui no Maranhão, infelizmente. Casa não tem hidrômetro, tem gente 
que está uma semana sem água dentro da sua casa, teve uma situação do 
Jomar Moraes que felizmente a gente entrou na situação com Secid e 
Sedes para resolver e estamos perfurando poços lá dentro, mas é uma 
situação que é da cidade toda. E, hoje, infelizmente, quem está 
presidindo a Caema, não sei o que aconteceu, mas não dá resposta para 
o Ministério Público, não dá resposta para a Assembleia Legislativa e, 
principalmente, não dá resposta prática para a sociedade. Parece que 
está naquela coisa de conduzir uma situação de uma empresa que a 

gente já sabe que hoje ela dá quase oito milhões de reais por mês de 
prejuízo ao governo. Não se sustenta. Então é um momento...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Me dê um aparte 
se possível, deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então, é um 
momento de pensar de fato em privatização. Olha o que era a Cemar lá 
atrás e olha o que é Equatorial hoje em termos de qualidade de serviço. 
A gente não pode pegar o pior exemplo possível que foi a BRK e 
achar que a gente vai fazer igual. Nós não temos que repetir os erros 
de licitação, nós temos que fazer uma estimativa tarifária justa que 
permita as pessoas pagarem pela água que têm, mas pagarem o preço 
justo. Ninguém está falando em privatizar por privatizar. É o governo, 
a prefeitura e os municípios agora com um novo marco de saneamento 
que eles definem como vai ser feita a transição e, diga-se de passagem, 
nenhum, município aqui da ilha está se preparando em termos de marco 
regulatório de saneamento e está uma coisa completamente solta. 
A previsão para o ano que vem é de desabastecimento ainda maior. 
O setor energético está aí para mostrar redução de volume de chuva, 
diminuição de capacidade de hidrelétrica, aumento de dependência 
de termoelétrica. Nós não estamos avançando na questão das energias 
renováveis, solar e eólica, como deveríamos. Não está tendo uma 
discussão séria em torno disso. Olha o que a Europa está passando. A 
Rússia agora fechou praticamente exportação, disparou o gás lá, então 
está tendo uma onda de desabastecimento completo de dificuldades 
até de suprir energia dentro da Europa. Aqui, nós estamos falando de 
salários muito melhores, proporcionalmente com o que a gente tem 
aqui no Brasil, salário-mínimo que não dá 200 dólares. Como é que as 
pessoas estão vivendo, deputados? 

O SENHOR DEPUTADOS HÉLIO SOARES (aparte) – 
Deputado, importante o seu pronunciamento que ora faz na tribuna. 
Eu até já fiz sugestão aqui que a nossa Casa, a nossa Assembleia 
tem que se envolver nisso, apesar de que é um assunto estritamente 
municipal, uma vez que a greve dos transportes urbanos aqui é na ilha, 
mas a Assembleia pode perfeitamente participar ativamente porque diz 
respeito aos usuários de transporte da nossa capital. A Assembleia está 
no nível estadual, mas tem legitimidade para se envolver. E você falou no 
marco regulatório de zoneamento, importantíssimo para uma metrópole 
como São Luís, mas ninguém nunca mais falou. Eu até entendo que a 
pandemia nos atrapalhou bastante, atrapalhou toda a sociedade civil, 
de uma maneira geral, mas é inadmissível que uma greve de transporte 
urbano de uma capital se estenda por muitos e muitos dias, causando 
prejuízos imensuráveis a nossa sociedade e a todos nós. Eu acho 
que deveria ter uma comissão permanente de negociação e para que 
pudéssemos chegar em um denominador comum, mesmo que fosse, 
provisoriamente, poderíamos é fazer, é numericamente, é matemático, 
o custo, os insumos aumentando assustadoramente, não teve pandemia 
que parasse, mas em outro lado, na ponta, os salários dos funcionários, 
os que são trabalhadores, com carteira assinada, principalmente, 
não teve aumento de nada, congelou, há um congelamento, há um 
esmagamento da nossa sociedade, sem falarmos dos autônomos que 
lutam pela sobrevivência, esperando a benevolência de muitos gestores 
para vale-gás, vale não sei o que, vale-transporte, que isso não resolve, 
mas paliativamente seria a solução e teria uma trégua aí, a começar pelo 
ICMS, que é cobrado de todos os insumos do óleo diesel, da gasolina, 
em se fazer uma adequação para que os empresários também não 
falissem, mas os usuários também fossem amenizados, contemplados, 
nesse período nessa transição de readequação da nossa sociedade. É 
inadmissível que se estenda essa greve por esses tantos dias, e não se 
chega a um denominador comum, e não adianta, Deputado Yglésio, nós 
aqui, culparmos A ou B, eu acho culpados somos todos nós, essa Casa, 
a Câmara de Vereadores, a Prefeitura em si, tem que se mobilizar, eu 
acho que a Prefeitura e o ponto central dessa negociação, extensivo até 
a Câmara de Vereadores e a nossa Assembleia também, que tem que ter 
a participação efetiva, nesse contexto, é inadmissível que se estenda 
por três, quatro, cinco, seis, oito dias, quer dizer que a incapacidade 
é que reina, a incapacidade é que está na crista, na direção de tudo 
isso, é inadmissível que nós não tenhamos solução para amenizar esse 
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problema tão sério, que agrava a todos nós, parabenizo-o, pelo assunto, 
que é importantíssimo para todos nós e, mais uma vez, fica aqui a minha 
sugestão, para que a nossa Comissão de Transporte se envolva nisso 
também. Eu estou aqui me colocando à disposição, para que eu seja 
envolvido também, eu conheço muito bem esse setor, inclusive, no meu 
segundo ou terceiro mandato, tem uma lei minha que regulamentava 
o transporte urbano, semiurbano da nossa capital, envolvia as vans, 
tudo isso, foi até aprovado, mas depois as leis aqui no nosso país, elas 
são aprovadas tudo e depois cai na vala comum, ninguém liga mais, 
ninguém respeita, tanto os usuários, como o Legislativo, o Judiciário, 
em si, parece que não tem fiscalização automática, como tem em países 
de primeiro mundo, que as leis são válidas e faz parte da Constituição 
de cada país. Aqui é diferente, se aprova uma lei, aqui, amanhã, 
ninguém sabe, o usuário também não toma reconhecimento, é um 
descaso, e acontece essa catástrofe que nós estamos passando aqui na 
nossa capital. Mas o parabenizo e me coloco à disposição dos usuários, 
de todas as pessoas envolvidas nesse sistema. É inadmissível, deputado, 
em pleno século XXI, numa evolução evidente que nós vivemos, 
é um constrangimento para todos nós passarmos por uma situação 
dessas aqui que está acontecendo em São Luís por causa de falta de 
entendimento, por falta de sentimento, por falta de respeitabilidade com 
as pessoas. Se existe esse tipo de problema, se existe o prefeito, existe o 
vereador, existe o deputado, existem as casas que dirigem as leis e que 
protegem o cidadão, por que não chegamos a um denominador comum 
para que acabemos com esse tipo de situações vexatória, humilhante? 
E parabenizo e solicito, faço sugestão ao nosso Presidente para que 
convoque a nossa Comissão de Transporte para que possamos nos 
adicionar a esse problema para encontrarmos solução. Muito obrigado, 
deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Obrigado, Deputado 
Hélio. No ano passado, nós fizemos uma sugestão, já que houve uma 
mudança na lei do ISS, pela qual as empresas passam a pagar o ISS na 
cidade onde presta o serviço. Ficou a nossa recomendação para que 
a Prefeitura, na época com o Edivaldo, fizesse uma requisição desse 
repasse de Uber, 99, todos esses táxis por aplicativo, desses carros por 
aplicativo, para que isso ajudasse inclusive a financiar o sistema de 
transporte, mas nada foi feito nesse sentido. Publicaram uma notícia 
dizendo que eu queria taxar Uber, ao contrário, só queria que o imposto 
que o serviço de Uber deixa em São Paulo, trabalhando aqui, fosse 
para o Maranhão, para São Luís, mas as pessoas têm a tara, a perversão 
por sempre tentar desvirtuar e tentar criar caos nas afirmações alheias, 
lamentavelmente. Mas, voltando aqui, sua sugestão muito bem-vinda 
sempre. Em relação aos combustíveis, o combustível a gente está tendo 
uma escalada de preços, nós temos uma escalada de preços nesse último 
ano, está desesperando todas as pessoas. E aí a gente tende a pensar que 
o Estado disparou em arrecadação por conta disso. Eu mesmo era uma 
das pessoas que tinha dúvidas em relação a essa situação. Fiz primeiro 
um levantamento da arrecadação dos dados disponíveis no portal da 
Sefaz e depois pedi informações ao Secretário Marcellus. Como 
cidadão decente que é, não negou, encaminhou aqui integralmente. 
Em 2018, nós tivemos 2,173 bilhões de arrecadação de ICMS com 
combustível. Em 2019, 2,621 bilhões. Em 2020, dois bilhões. Caiu. 
Pandemia obviamente. Em 2021, até setembro, temos os mesmos 
dois bilhões, mas o que a gente pode perceber? Que a gente não pode 
pensar no número vazio. Ora, em 2018, o ICMS de combustível era 
31% da arrecadação. Em 2019, que foi o ano que teve uma recuperação 
econômica, que deu um gás no que a gente imaginava que teria em 
curto prazo, deu uma melhorada no cenário econômico e aí a pandemia 
veio e estragou tudo. O combustível era 33% da arrecadação, por quê? 
Porque começa a transportar mais, a economia aquece e o mercado 
de combustíveis vai junto. Em 2020, caiu para 25%. 25% do ICMS 
é combustível. Em 2021, até setembro, nós estamos falando em 28%, 
ou seja, muito provavelmente, a gente não chegar ao cenário de 2019. 
E olha o que interessante desse dado aqui que eu tive oportunidade de 
fazer um gráfico e criar. Olha, o preço da gasolina é a linha preta, o 
preço do diesel é a linha verde. O ICMS do combustível é a linha azul 
e o ICMS total é a linha vermelha. Claro que são dados diferentes, a 

gente está falando 3 reais, 4 reais ali no dado do diesel e da gasolina 
no começo, e estamos falando de bilhões. Mas a gente junta os gráficos 
para mostrar a variação. Olha só, nós estamos ali no período de 2018, 
janeiro até setembro, veja como 2019 houve um aquecimento na 
arrecadação do Estado, ali na linha vermelha e na linha azul, que criou 
depois um vale, isto é, caiu vertiginosamente, em 2020, pandemia. Veja 
que o preço do combustível entre 2019 ali nós estamos falando de verde 
e preto, as duas linhas, se mantiveram quase que estáveis até o ano 
de 2020, a gente não teve escalada de combustível nesse momento. E 
veja que mesmo assim a arrecadação do Estado continuou subindo, e a 
gente está falando das mesmas alíquotas: 15% para diesel e 30,5% para 
gasolina. Quando começou a ter a disparada ali nos últimos 12 meses, 
veja só, de 31 a 45, estamos com um ano mais ou menos nesse inferno, 
a arrecadação subiu um pouco, mas depois, ela volta a cair, sobe um 
pouquinho, volta a cair. Ou seja, ela está estável enquanto o preço do 
combustível continua a galopar. Quem galopa mais? A gasolina em 
relação ao diesel. Por quê? Porque o diesel tem reajustado menos e nós 
estamos falando de uma alíquota de ICMS menor, percebe ali que tem 
uma discrepância entre o verde e o preto ali no final, eles se separam um 
pouquinho, mas mesmo assim, a arrecadação não está subindo às custas 
disso, por quê? Porque quando sobe o ICMS, junto, sobe também o 
valor do combustível, e quando o combustível sobe muito pesa no bolso 
das pessoas. Quem fazia uma viagem de casa, supérflua, fica em casa 
e resolve por telefone, por videoconferência. Quem tinha o seu frete, 
faliu, e é um ônibus a menos andando na rua. Então, o consumo retrai 
e a gente continua na mesma arrecadação. Então, apesar da alíquota do 
ICMS ser alta, e é alta, nós não estamos tendo ganho em relação a isso. 
E aí chega o momento que a gente tem que fazer um reconhecimento 
à Sefaz, ao Marcellus, aos técnicos que estão com ele, porque o ganho 
de arrecadação foi feito em cima de performance tributária e precisa 
de arrecadação para tudo, para obra, para emenda, para tudo. Então, 
a Sefaz está fazendo nesse sentido um grande trabalho, performance 
de arrecadação, mesmo, é fechar a torneira de quem não está pagando 
imposto que deveria. Aí o que a gente vê que com esse galopar de 
combustível o viés é de alta, a gente sabe que isso aí não vai parar 
agora. Nós vamos ter petróleo provavelmente batendo em cem dólares, 
não demora muito, e vai ser repassado, porque a opção do Governo 
Federal é repassar, eu acho que é necessário e sugiro que duas coisas 
sejam feitas no momento: congelamento do preço referência da COTEP, 
agora, porque conforme for subindo, vai se manter a arrecadação 
porque, se aumentar esse valor de referência, mais pessoas vão deixar 
de utilizar. Então, tentar avaliar o efeito disso no congelamento da 
COTEP aqui do preço de referência. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
o imposto do combustível não é percentual. O consumidor paga 14 
centavos de dólares por litro de gasolina. Não são 30%, o que daria 
dois reais, são 60 centavos. Se o preço for três reais, são 90 centavos. 
Lá não, se mantém a arrecadação estável. Claro que isso não é a opção 
do Maranhão, porque é uma legislação que tem que ser reproduzida nos 
Estados, mas eu estou fazendo aqui um exercício de reflexão em relação 
ao preço de referência do COTEP, que a gente precisa sinalizar um 
congelamento. Podemos fazer o que Minas Gerais está fazendo. Minas 
Gerais começou a fazer cortes na alíquota. Então, a gente pode fazer 
um exercício. O combustível reajustou 10%, a gente faz uma redução 
da alíquota percentual, 10% de 30%, quanto é? 3%. Baixar para 27% a 
alíquota. Qual seria o piso? 20 pontos do ICMS. A gente fazendo isso aí 
gradualmente, podendo chegar até 20 pontos, porque vai subir muito o 
preço do combustível. Olha, cinco pontos a menos de ICMS dentro do 
combustível, quando reajusta, dá em média aí quase 15 a 20 centavos. 
Pode fazer a conta. Eu tenho a planilha no Excel que eu montei e que 
tabula imediatamente. Então, faz diferença para o cidadão no dia a dia. 
Eu deixo essas duas sugestões à competentíssima equipe da Sefaz que 
faz um grande trabalho, aqui no Maranhão, de arrecadação, contrariando 
o discurso das pessoas que dizem que subiu o combustível. O Estado 
está enchendo a burra de ganhar dinheiro porque tem perda, porque 
o mercado regula, mas fazendo a sugestão ao governo, a Sefaz que 
analise congelamento do preço referência para a gente atravessar essa 
tempestade ou a redução proporcional do ICMS, conforme o aumento 
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do combustível, respeitando um piso de 20 pontos do ICMS e 10 pontos 
para o diesel. Em princípio, Deputado Hélio. Depois, o Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Só 
para corroborar com o seu pronunciamento, mas fica aqui comigo a 
curiosidade. É bem verdade que nós não somos economistas e nota-se 
perfeitamente o esforço que V. Ex.ª faz para explicar essa mágica da nossa 
macro e microeconomia, mas nós somos consumidores e não tínhamos 
noção. Então, o que me chama atenção e curiosidade é o estímulo até 
para estudar um pouco mais como toda a nossa economia está parada, 
não roda nada. Esses dois anos foram uma catástrofe no sentido de 
produção, de desenvolvimento industriário até no desenvolvimento de 
ponta, no comércio de ponta, mas a arrecadação do Estado subiu e aí 
uma mágica. Vale até ressaltar que a equipe da Secretaria da Fazenda, 
porque nada produziu, o mundo parou, mas a arrecadação subiu, fica 
aqui a minha pergunta para que eu volte a estudar como é feito, para 
mim é uma mágica, eu não sou economista, mas sou consumidor. E a 
nossa arrecadação aumentou, como é que vai aumentar a arrecadação 
sem a circulação de produto, sem o trânsito de mercadoria, compra e 
venda, a importação e a exportação, o nosso PIB, como vai? Realmente, 
a equipe nossa aqui do nosso Maranhão está de parabéns.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Aumenta, deputado, 
porque quando tem, por exemplo, o aumento de preços ao consumidor 
no supermercado e no varejo, termina havendo também um aumento da 
arrecadação.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Mas 
isso causa uma recessão, deputado, porque não tem produção, não tem 
circulação financeira, está tudo congelado, não existe, não tem, como é 
que vai aumentar? A arrecadação de um Estado e de um país? 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Ainda não tem 
vocação de produção e os preços estão disparando, basta ir ao 
supermercado, para o senhor ver que o principal pagador de ICMS, que 
é o grupo Mateus, disparou em preços, claro, atendendo uma lógica de 
mercado e com isso a arrecadação vai subir. Outro ponto, o segundo 
maior contribuinte, que é o Mateus, Equatorial e os combustíveis, a 
energia subiu também e a tarifa, o ICMS da energia que para quem 
consome mais de 500kw mês é 29%, extremamente caro na minha 
opinião, também aumenta a arrecadação. Então há situações como 
essas.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Ah, mas 
há uma volatilidade também no quantitativo, quem comprava ontem 
para passar a semana 10k de arroz, está comprando 2k. Então essa 
volatilidade tem que ser inserida nessa arrecadação, que eu não vejo, 
não vi, não entendi, não entendo. Então, eu só sei o que nós estamos 
passando, a sociedade, de uma maneira geral. Se não tem estímulo para 
a produção, como é que vai sobreviver, a arrecadação vai aumentar? 
Mas tudo bem, é de qualquer maneira é salutar, é uma matéria muito 
discutível e que nós temos que estar bastante atento como esse tipo de 
coisa de matéria para que nós possamos contribuir, e eu sei que a sua 
intenção, aí quando usa a tribuna é contributiva, e muita gente pode até 
pensar, o Hélio está contra! Eu não estou contra, eu estou a favor de 
todas as coisas que beneficiam a nossa população. Tínhamos de discutir 
aumento, de uma maneira geral, o que afeta a nossa sociedade é assunto 
nosso, é assunto da nossa Assembleia. Mas muito obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Não custa lembrar, 
Deputado Hélio, que no período da pandemia, a arrecadação tributária 
específica para supermercados, atacados, farmácias, teve um incremento 
de quase 30%, então, a crise econômica ela se manifesta de maneira 
diferente para cada setor, Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) - É 
justamente, Deputado Hélio, que o Deputado Yglésio está explicando 
que vossa excelência acabou de falar, se a pessoa consumia 10 quilos 
de arroz ela passou a consumir 2 quilos, como Vossa Excelência 
acabou de citar, é óbvio que vai ter uma redução no consumo e por 
consequência uma redução na arrecadação do estado, é justamente isso 
aí que o Deputado Yglésio está explicando, que Vossa Excelência no 
seu exemplo falou, aqui. Mas, Deputado Yglésio, só voltando, no tema 
anterior que Vossa Excelência estava falando, me permita, da greve 

do sistema de transporte, fazer uma correção aqui na fala mais cedo 
que eu fiz aqui no Pequeno Expediente e acabou ficando trucado no 
determinado momento, quando eu falei da necessidade do Estado e 
da Prefeitura darem as mãos, nesse momento, e falei da alíquota do 
ICMS, já existe uma alíquota reduzida do Estado para o combustível 
no sistema de transporte. Mas eu insisto na necessidade desta parceria, 
neste momento, afinal de contas, essa greve não está atingindo só a 
cidade de São Luís, está atingindo o sistema urbano e semiurbano da 
nossa cidade. Então é latente. Faço essa correção da questão do ICMS, 
mas insisto na necessidade do Governo do Estado e da Prefeitura darem 
as mãos neste momento e resolverem juntos esse problema que assola, 
durante uma semana, a nossa cidade. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então, são essas 
as considerações ao final. O panorama aqui do terceiro ponto do 
pronunciamento em relação à segurança pública. Claro que, em um 
cenário de deterioração econômica, haverá o aumento da criminalidade 
se a gente somar isso com o que tem acontecido, Polícia Civil sofrendo um 
desmonte verdadeiro. Ontem eu tive a oportunidade de ir à Delegacia de 
Costumes para tratar de pautas referentes ao entretenimento. Delegacia 
completamente destruída, delegados e funcionários desmotivados, 
a PM insatisfeita por motivos diversos, infelizmente, e aí, claro, 
secretário em campanha política. Lamentavelmente, foi à televisão e 
não citou o meu nome, mas estava falando de mim. Os seus braços na 
imprensa também, no domingo, não citaram o meu nome, mas estavam 
falando de mim, me chamando de terrorista, que as minhas declarações 
eram alucinadas. No caso, alucinado falou o secretário, e o braço 
na imprensa falou em terrorismo. Para mim, alucinado, declaração 
alucinada é ir para uma rádio e dar um comando daqueles comandos de 
estilo de carnificina. Teve toda aquela situação, morreram sete pessoas 
naquela noite. Até onde eu sei, recebi as informações, era uma pessoa 
que trabalha na construção, inclusive próximo da minha casa, não 
tinha nenhuma relação com o crime organizado, era um pedreiro que 
morreu dentro da ação executada naquele dia. Eu pergunto: aquele tipo 
de ação resolveu o crime organizado no Maranhão? Exterminou algum 
chefe de facção? O Comando Vermelho em São Luís, o Bonde dos 40 
acabou naquela noite? Não acabou. Não mataram as cabeças do crime, 
mataram pequenos tentáculos, mas a operação é midiática e ao final não 
vai resolver. Para mim, alucinada é esse tipo de ação do Secretário de 
Segurança, lamentavelmente. Então, a gente precisa atuar em relação 
ao crime com inteligência, sabe por quê? Deputado Hélio, Deputado 
Duarte, todos que aqui estão, Deputado Vinícius, Presidente, o crime 
hoje remunera, está pagando. O crime paga. Quem está dentro do crime 
organizado, está empregado no crime, lamentavelmente, e aí tentam até 
dizer que eu sou defensor de bandido, ao contrário, eu defendo cadeia 
para todos e leis severas para não sair. Como o comandante Pedro 
Ribeiro falou, tem gente que já foi presa 15 vezes e continua solta, 
que é um verdadeiro absurdo jurídico legal. Agora a gente tem que 
atuar contra a criminalidade com técnica. Está aqui. Esta Assembleia 
aprovou a Lei de Recompensa no meu primeiro ano de mandato, lei 
de minha autoria. O secretário, por birra, nunca regulamentou a lei. É 
uma lei inócua, não tem regulamentação, o Estado poderia atuar contra 
a criminalidade é com técnica. Está aqui, essa Assembleia aprovou a 
Lei de Recompensa no meu primeiro ano de mandato, Lei de minha 
autoria. O Secretário por birra nunca, nunca regulamentou a Lei, é uma 
Lei inócua, não tem regulamentação, o Estado poderia atuar contra a 
criminalidade financiando ações de delação e de denúncia para que os 
cabeças da criminalidade sejam presos, e isso de fato controle o crime, 
mas nunca fez, por quê? Porque é dar créditos a quem não se tem 
simpatia. E está aí, o crime está remunerando essas pessoas, o Estado 
não contrapõe. Quem está com fome, o bandido que está com fome vai 
receber da facção ou ele vai receber nada do Estado para delatar? Então, 
fica aqui o questionamento. Para mim, segurança pública é feita com 
inteligência central. Sair para rua dando tiro em todo mundo é a coisa 
mais fácil que tem, o problema de bala perdida, de bala desse jeito, é 
que mata inocente, de vez em quando. De cada dez bandido que mata, 
morre um ou dois que não tinham nada a ver. E eu tenho certeza que 
nenhuma das pessoas que me chamou de defensor de bandido, coisa 
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que eu não sou, não queria ter os seus parentes entre esses dois que 
morrem por bala perdida. Então fica essa reflexão, Secretário Portela, 
eu diferente de V. Ex.ª, de V.S ª no caso, eu falo nomes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Tempos dos Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar Democrático 
PP/Solidariedade. O Deputado Ciro não está presente, declina. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Duarte Júnior. Deputado 
Duarte o Bloco de V. Ex.ª tem 33 minutos, quanto tempo V. Ex.ª gostaria 
de usar? Deputado Duarte Júnior, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Venho a 
tribuna, na manhã de hoje, para, mais uma vez, pedir à Prefeitura de São 
Luís, ao Prefeito Eduardo Braide que dê a devida atenção ao problema, 
Deputado César Pires, que a nossa cidade está passando neste momento. 
São sete dias, uma semana sem transporte público, uma semana onde os 
consumidores não conseguem ir até a faculdade, à escola, ao trabalho, 
exercer as suas atividades diárias. Uma semana de prejuízo grave ao 
comércio. Ontem, a CDL, Associação Comercial, a classe empresarial, 
como um todo, se manifestou pedindo à prefeitura que se posicione, 
de forma técnica e corajosa, para enfrentar esse problema. Após 5 dias 
calado, o Prefeito Eduardo Braide foi até a Mirante para apresentar uma 
proposta de um auxílio emergencial, onde ele não disse de onde vai tirar 
o recurso, nem quanto vai destinar para subsidiar o transporte público. 
Eu volto a afirmar que nós não podemos debater o transporte público tão 
somente em época de eleição ou quando há paralisação. Aqui mesmo, 
desta tribuna, na manhã de hoje, o desespero e o despreparo de alguns 
cogitaram a realização daquilo que já é feito, desde 2016, de março 
de 2016. O Governo do Estado do Maranhão já reduziu a alíquota do 
ICMS do óleo diesel de 18 para 2%, ou seja, a menor alíquota do país, 
para incentivar o transporte público em nossa cidade. Incentivar um 
transporte público com mais qualidade e a manutenção desse transporte 
em prol dos consumidores e trabalhadores. É importante destacar que, 
de acordo com o artigo 150, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 
1988, um novo incentivo de impostos para ser realizado precisa da 
autorização da Confaz e é por essa razão, senhores e senhoras deputados 
e deputadas, que aqui eu trago algumas sugestões. É importante, em 
primeiro lugar, que haja o subsídio do transporte, tanto urbano como 
semiurbano. É importante haver um subsídio para que o consumidor, 
para que o trabalhador não pague a conta e existem recursos para 
esse subsídio. Aqui mesmo em São Luís, a prefeitura, na atual gestão, 
utilizou mais de oito milhões de reais, pagando para a Enter Propaganda 
e Marketing para fazer placas, para fazer comunicação, para colocar 
placas em canteiro, para divulgar a imagem do prefeito e da prefeitura. 
É bom destacar que nós estamos em um período de crise, estamos em 
um período de recessão econômica e se faz necessário reduzir os gastos 
e priorizar aquilo que de fato é importante. Por isso que, em vez de 
se cogitar aumento na tarifa de ônibus, de se cogitar repassar o ônus 
aos consumidores e gerar prejuízo aos empresários, é importante que 
a prefeitura tenha coragem de enfrentar esse sistema e não seja refém 
do sistema, porque, enquanto o prefeito se acovarda, não debate o 
transporte público, não apresenta uma proposta concreta, uma proposta 
séria, os consumidores estão pagando o pato. As empresas estão com 
as suas portas fechadas, dezenas, centenas de denúncias são trazidas. 
Para que o trabalhador possa sair de casa ir até o seu trabalho, tem 
que pagar mais de 20, 37 reais com transportes alternativos. Que a 
prefeitura tenha a coragem também de chamar o transporte alternativo, 
buscar regulamentar, legalizar esse transporte. Por que criminalizar 
o transporte alternativo? É preciso garantir outras vias, alternativas, 
outros modais de transporte. Se quer um quilômetro de ciclovias, foi 
feito em 10 meses de administração do Prefeito Eduardo Braide. E 
falando, Deputado Hélio, em 10 meses da prefeitura, da gestão daquele 
que dizia a todos os cantos que estava pronto, o que nós tivemos em 10 
meses de gestão? Nós tivemos na educação o pior índice de Estado, a 
educação pública municipal de São Luís tem o pior índice desse estado 
de retorno das aulas, foram 3 secretários em 10 meses e nenhum deixou 
uma escola pronta, na verdade, em mais de 260 públicas municipais 
apenas 12, 12 voltaram a ter aulas. E o resto, onde estão essas crianças? 

Na infraestrutura, a maior proposta do Prefeito Eduardo Braide foi o 
bueiro no nível, pelo amor de Deus, estamos falando da prefeitura de 
uma capital, estamos falando da 15ª maior cidade desse país, para um 
prefeito fazer selfie, colocando bueiro no nível, pelo amor de Deus! 
Essa foi a melhor ação, ação de mais destaque da atual administração na 
Prefeitura de São Luís. Sobre o transporte temos greve dos rodoviários, 
há mais de uma semana, sobre trânsito um semáforo controlado, será 
que essa medida é a medida tão importante, tão inédita que a população 
de São Luís esperava. Senhoras e senhores, na saúde, a única coisa que 
nós tivemos foi a vacina que,, graças a Deus nós tivemos a sorte, talvez 
essa Casa deva um a homenagem ao indiano que chegou a esse estado e 
que graças a essa ação realizada pelo  Governo Federal de destinar 300 
mil doses é que São Luís conseguiu, Deputado Vinícius Louro, avançar 
na vacinação, não foi o mérito do prefeito, foi o mérito do indiano que 
comoveu, sensibilizou o Governo Federal, para mandar mais 300 mil 
doses e avançar na vacinação. Vacina essa que é comprada pelo Governo 
Federal, distribuída pelo Governo do Estado e aplicada na maioria por 
estudantes de curso de saúde das faculdades e universidades do nosso 
estado, ou seja, não há nenhum mérito, nenhuma ação concreta na área 
da saúde, pelo contrário, as pessoas continuam esperando por consultas, 
exames, não há nenhum tipo de mutirão para zerar a fila da saúde, pelo 
contrário, o prefeito continua investindo na sua imagem. E aqui fica a 
minha sugestão mostrando de onde ele pode tirar esse dinheiro para 
prestar esse auxílio, esse subsídio, para que o transporte da nossa cidade 
não pare, que tire o recurso da propaganda, que deixe de pagar, como 
já pagou esse ano, mais de 8 milhões de reais a Enter Propaganda e 
Marketing, está no Diário do município que, por sinal, a Prefeitura de 
São Luís está lá atrás no índice de transparência, perdendo para mais de 
40 prefeituras em todo o estado. Fica aqui a nossa reivindicação pelos 
consumidores, pelos rodoviários, pelos trabalhadores, pelo transporte 
da nossa cidade que não pode ser debatido, só em época de eleição ou 
quando tem paralisação, que o Prefeito Eduardo Braide, que já mostrou 
que não está pronto, mostre pelo menos coragem e sensibilidade por 
aqueles que mais precisam e não deixe a nossa cidade parada como está 
há mais de uma semana.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS – Bloco Parlamentar Independente. Deputado Arnaldo 
Melo? Ausente. Bloco Parlamentar Democrático PL/Republicanos. 
Deputado Vinícius? 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado, o PL 
declina.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS – Declina. Escala Reserva, Deputado César Pires. 
Ausente, declina. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Tempo do PSDB, por gentileza, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS – Declina. Deputado Wellington do Curso, por cinco 
minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais pares, internautas, 
telespectadores que acompanham a TV Assembleia, nosso mais cordial, 
bom dia! Deus seja louvado. Quero registar uma festa democrática 
que eu participei ontem no lançamento da Chapa 4 para a presidência 
da OAB, encabeçada pelo jovem e dinâmico advogado Kaio Saraiva 
e também pela Tatiana Costa, vice-presidente. Ontem, tivemos o 
lançamento da Chapa 4 e eu quero, neste momento, registrar o meu apoio 
total à Chapa 4, encabeçada pelo Kaio Saraiva e pela Tatiana Costa. Nós 
tivemos, durante os últimos cinco anos, um grande avanço na advocacia 
do Estado do Maranhão, inclusive fazendo com que advogados do 
interior do Estado tenham a sua representatividade, tenham a sua 
abrangência muito maior e principalmente uma atenção por parte da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Administradas 
as últimas duas gestões pelo advogado Doutor Thiago Diaz, parceiro da 
Assembleia Legislativa, a OAB sempre esteve de portas abertas para as 
nossas ações, as nossas solicitações, os nossos pedidos. Eu faço aqui 
esse registro de forma coerente, de forma responsável e ofereço o nosso 
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apoio incondicional à OAB Seccional Maranhão. Todas as vezes que 
tivemos a oportunidade de bater à porta da OAB, fomos prontamente 
atendidos. Eu faço aqui referência à ação civil pública para a nomeação 
dos aprovados no último concurso da Polícia Militar do Estado do 
Maranhão. Nós pegamos todos os elementos, todas as informações, 
levamos até a OAB, que fez uma análise e acionou a justiça, entrou 
com uma ação na justiça por meio dos documentos, dos elementos, das 
informações que nós protocolamos. E com isso, deu ensejo a uma ação 
civil pública que tramita, hoje, em favor dos aprovados no concurso da 
Polícia Militar do Estado do Maranhão. Então, mais uma vez, eu estou 
registrando o meu apoio à Chapa 4, encabeçada pelo advogado Kaio 
Saraiva e pela advogada Tatiane Costa, para a presidência da OAB. 
Faço o registro, de forma oportuna, para destacar para todo o Estado 
do Maranhão que, na Assembleia Legislativa, tem um deputado que 
defende a Ordem dos Advogados no Brasil, um deputado que defende a 
OAB, um deputado que defende a classe dos advogados, defende todos 
os advogados no Estado do Maranhão. Deputada Socorro Waquim, com 
a palavra.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (aparte) - 
Eu quero aproveitar a sua fala, deputado, cumprimentando também e 
dizer que é com muita alegria que eu vejo a Chapa 4 dar espaço para 
participação da mulher. A vice-presidente, como o senhor já citou, Dra. 
Tatiana, e também a participação das mulheres na Caema e em várias 
outras instituições, nos conselhos, na seccional estadual, no conselho 
federal. Então, a chapa traz a participação muito importante das 
mulheres nesse trabalho que é um reforço e um reconhecimento também 
da mulher como advogada, como capaz, como empoderada e que pode 
muito contribuir para que as grandes causas e as pequenas causas, 
enfim, a justiça possa ser bem equalizada. Então, eu quero também 
parabenizar e fazer esse reconhecimento à chapa 4, pela permissão de 
abrir espaços, dentro da sua composição, para a representatividade e a 
participação feminina. E aí eu destaco aqui nessa eu tenho... a doutora 
Amanda Waquim concorre à seccional estadual, doutora Fernanda, 
a federal. E eu quero falar nesses dois nomes para dizer o destaque 
do trabalho que essas duas advogadas conjuntamente com outras 
advogadas do município de Timon vêm fazendo ao longo da instituição, 
da OAB, em Timon, da qual a mulher, com a participação da mulher, 
na defesa da mulher, contra as questões de violência, seja doméstica, 
seja psicológica, seja moral. Então é com muita satisfação que eu 
faço esse registro em relação à chapa 4 pela abertura da mulher como 
participação bastante efetiva, ou seja, finalmente, a mulher começa a 
conquistar novos espaços na sociedade.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Professora Socorro, muito obrigado pelo seu aparte, a senhora sempre 
muito serena, muito ponderada nas suas colocações e um registro 
oportuno, muito importante que é o reconhecimento da participação 
feminina na Chapa 4 encabeçada pelo Kaio Saraiva, que tem Tatiana 
Costa, que é amiga nossa, é amiga da Assembleia, já exerceu várias 
atividades, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. Uma chapa jovem, 
dois jovens advogados, tanto o Kaio Saraiva como a Tatiana Costa. E o 
reconhecimento que a senhora faz da participação feminina com vários 
outros cargos na chapa, como o Conselho Federal, Conselho Estadual, 
na CAAMA e representatividade também nos interiores do Estado do 
Maranhão. Parabéns à OAB, parabéns à Chapa 04 e, mais uma vez, a 
você que está nos acompanhando no interior do Estado ou na capital, 
você que é advogado, tem alguém na família, está estudando Direito, 
que é bacharel em Direito ou que já é advogado, o nosso apoio total 
à Chapa 04, encabeçada pelo advogado Kaio Saraiva e pela Tatiana 
Costa para a Presidência da OAB. Parabenizar também o nosso querido 
amigo Presidente Doutor Thiago Diaz pelo trabalho relevante realizado 
à frente da Presidência da OAB - seccional Maranhão. Mais uma vez, 
na Assembleia Legislativa tem um deputado que defende a OAB, que 
defende os advogados do Maranhão e o meu apoio total à Chapa 04, 
encabeçada por Kaio Saraiva e Tatiana Costa para a Presidência da 
OAB.

VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RICARDO RIOS - Sem oradores no Expediente Final. Não está 
inscrito, Deputado Vinícius. 

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

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Wendell Lages.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Ricardo Rios.

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, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor 
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Hele-
na Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Ma-
cedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evange-
lista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellin-
gton do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutora Thaíza Hortegal e Edson 
Araújo. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presi-
dente 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): Edivaldo Holanda, Antônio Pereira, César Pires, Doutor Yglésio 
e Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental destinado a este 
turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anun-
ciando a discussão e votação, em segundo turno, tramitação ordinária: 
Projeto de Lei nº 332/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação das condições de aces-
sibilidade para fins de concessão de autorização para eventos culturais, 
desportivos e espetáculos em geral, com parecer favorável das Comis-
sões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), e da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; Projeto de Lei nº 
155/2020, de mesma autoria, que dispõe sobre a garantia de acompa-
nhante para pessoa com deficiência em atendimento médico ou inter-
nação em tempo de pandemia; Projeto de Lei nº 069/2021, de autoria 
do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre o direito à saúde mental 
nos ambientes penitenciários construídos e mantidos pelo Estado do 
Maranhão, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Saú-
de; Projeto de Lei n° 200/2021, que estabelece o padrão de identidade 
e as características do processo de elaboração da tiquira do Maranhão 
e Projeto de Lei n° 201/2021, que estabelece o padrão de identidade e 
as características do processo de elaboração da cachaça do Maranhão. 
Ambos de autoria do Deputado Ariston, e com pareceres favoráveis 
da CCJC e da Comissão de Assuntos Econômicos; Projeto de Lei n° 
214/2021, de autoria do Deputado Fábio Braga, cria a semana estadual 
da defesa sanitária agropecuária no âmbito do Estado do Maranhão, 
com parecer favorável da CCJC. Estes projetos foram aprovados e en-
caminhados à sanção governamental. Ainda e segundo turno, tramita-
ção ordinária, foram aprovados e encaminhados à redação final, devido 
ao acolhimento de emendas: Projeto de Lei n° 160/2021, de autoria da 
Deputada Daniella Tema, que cria a semana estadual do empreendi-
mento feminino no âmbito do Estado do Maranhão; e o Projeto de  Lei 
nº 266/2021, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que institui mar-
ço como mês de conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão 
ofensiva física no sistema de ensino público e privado, no âmbito do 
Estado do Maranhão. Também em segundo turno, tramitação ordinária, 
o Plenário aprovou e foi encaminhado à promulgação o Projeto de Re-
solução Legislativa n° 004/2021, de autoria do Deputado Fábio Braga, 
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que concede o título de cidadã maranhense à engenheira agrônoma Gi-
sela Regina Introvini, natural Estado do Paraná, com parecer favorável 
da CCJC. Na sequência, foi aprovado o Requerimento nº 392/2021, de 
autoria do Deputado Adriano, solicitando que seja discutido e votado 
em regime de urgência, em Sessão Extraordinária a realizar-se logo 
após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 377/2021, de sua autoria. 
Sujeitos a deliberação da Mesa, foram discutidos pelo autor, e indefe-
ridos pela Mesa: Requerimento nº 384/2021, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, à Presidente da FUNAC/MA, Senhora Sórimar 
Sabóia, solicitando esclarecimentos sobre os motivos que justificam a 
concessão de diárias no valor de r$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis 
mil reais), no ano de 2020 e r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais) no ano de 2021 e Requerimento nº 385/2021, do referido autor, 
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado 
de Governo, Senhor Diego Galdino, solicitando esclarecimento sobre 
os altos valores contidos no pregão presencial nº 17/2021, referente à 
contratação de empresa para aquisição de picanha bovina e carne de 
sol de picanha para atender as necessidades das residências oficiais do 
governo. O autor recorreu da decisão da Mesa e os citados requerimen-
tos foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. No 
primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se a Deputada Detinha. 
Nesta oportunidade o Presidente convidou a todos se postarem em po-
sição de respeito para promulgação da Lei Ordinária nº 11.570 de 26 
de outubro de 2021, que estabelece diretrizes para a Política Estadual 
de incentivo à segurança dos mototaxistas e motobys; e Lei Ordinária 
nº 11.571 de 26 de outubro de 2021, que estabelece diretrizes para a 
instituição do Programa Emergencial de Promoção à Saúde Integral em 
regiões rurais do Estado do Maranhão, ambas de autoria do Deputado 
Ciro Neto. No tempo dos Partido ou Blocos, a Deputada Professora 
Socorro Waquim falou pelo Bloco Parlamentar Independente e o De-
putado Wellington do Curso falou pelo PSDB. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 26 
de outubro de 2021.  

Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Wendell Lages
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Ricardo Rios
Segundo Secretário, em exercício

SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO 
DE 2021 ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Em nome de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em 
nome do povo e invocando a proteção divina, declaro aberta a Sessão 
Solene convocada para a entrega de Medalha de Mérito Legislativo 
Manuel Beckmam ao Senhor Francisco de Assis Peres Soares, ativista 
das causas do trânsito no Maranhão e ao Senhor Lourival da Cunha, 
coordenador da Campanha SOS Vida, concedidas por meio das Reso-
luções Legislativas nº 995/2019 e nº 968/2019, oriunda dos Projetos de 
Resolução Legislativa nº 053/2019, 054/2019, de autoria do Deputado 
César Pires. Convidamos os homenageados: Francisco de Assis Peres 
Soares para terem assentamento à Mesa. Convidamos o Senhor Sebas-
tião Bonfim, Juiz da Vara Cível e Grão-Mestre da Grande Loja Maçôni-
ca do Maranhão, nosso amigo. Eu convido o deputado Zito Rolim para 
presidir essa Sessão Solene.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ZITO ROLIM – Concedo a palavra ao deputado César Pires, autor da 
Proposição.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe 
a todos nós e derrame copiosamente sem medidas suas bênçãos sobre 
os nossos sonhos, sobre as nossas esperanças e sobretudo em reconhe-
cimento ao esforço gigantesco dos nossos homenageados. Quero, mais 
uma vez, cumprimentar aqui o juiz Sebastião Bonfim, os homenagea-
dos Francisco de Assis Soares, nosso querido Chicão, a quem assim 
o destino e o tempo me permitiu e amizade tratá-lo. Ao queridíssimo 
Lourival da Cunha Sousa, a todos os seus familiares aqui presentes, ao 
deputado e presidente desta Sessão Solene, Zito Rolim, aos familiares 
tanto do Chicão quanto do Lourival, aos convidados, ao queridíssimo 
e batalhador Wellington do Curso, deputado estadual, à imprensa, aos 
internautas que estão nos observando. É com subida honra e a mais 
alta das minhas deferências de homem público que eu concedi essas 
medalhas. Normalmente é a maior honraria que essa Casa oferece às 
pessoas, mas ela não vem de ordem gratuita, e tanto você, Chicão, quan-
to você, Lourival, receberam essa honraria, por unanimidade, e não me 
faltou argumentos na hora que eu vim a essa tribuna para defender as 
razões e as motivações que me levaram a dar a vocês essa medalha. A 
própria história de vocês se confunde, como se confunde também com 
a minha, assim como vocês, o meu pai também foi vítima do trânsito e 
quatro anos depois não resistiu, e não há punição, cestas básicas valem 
muito mais do que uma vida, mas é dessa ordem que, às vezes, a gente 
recebe as sentenças. Mas vocês fazem uma luta e travam uma luta, que 
eu digo para vocês das mais nobres, porque vocês não ficam apena na 
base conceitual que modifica muitos a irem ou que estimula muito a ir 
às praças públicas. Vocês vão com sentimento, com atavismo forte que 
nutre o trabalho de vocês, é uma luta sem trégua, uma luta sem trinchei-
ra que vocês patrocinam diariamente em busca da melhoria do trânsito e 
da responsabilidade de todos nós que trafegamos, diuturnamente, pelas 
cidades. Vocês merecem muito mais do que isso pela luta de vocês, pela 
abnegação, sem receber nada em troca, é apenas manter viva chama 
que vocês guardam dentro de vocês mesmos. Vocês fazem isso movi-
dos pelo sentimento do crédito que vocês têm, da confiança, da força 
de vontade, da responsabilidade com esse segmento. Não adianta dizer 
que é o que mata mais no Brasil, não adianta dizer que os hospitais, as 
UTIs da parte traumatológica estão cheias de motociclistas, não adianta, 
se nada for feito por um processo educativo. Mas também não adianta 
vocês se agigantarem sempre se a sociedade também não assimila e não 
processa todo esse sentimento que vocês exaltam, ali, nos panfletos gas-
tos, os carros de som, da reverberação que costuma ser feito, normal-
mente, na Litorânea. Vocês não desistem, vocês são abnegados naquilo 
que fazem. Vocês não se importam se surtiu efeito ou não, depois de 
uma reunião, o que importa é vocês manterem dentro de vocês mesmos 
a chama viva que alguém deve fazer alguma coisa, e vocês fazem. Vo-
cês fazem, e fazem porque acreditam no que estão fazendo. Eu sou um 
torcedor ad aeternum de vocês, eu torço por vocês. E aqui simbolizo o 
meu sentimento e o sentimento dessa Casa, o reconhecimento quando 
se declina diante de vocês para dizer assim: continuem a luta de vocês, 
continuem essa luta, nunca será inglória nenhuma luta quando se pro-
cura defender a sociedade, nunca será inglória, sempre será grande. Não 
se preocupem se ajuntarem multidões e multidões ou não, o que importa 
é manter essa consciência de que esse caminho é um caminho sem volta 
que vocês têm que ter, um caminho do processo de educação. E ainda 
assim quando os ossos ou o tempo consumirem os seus ossos podem 
ter certeza, que não será aquela situação shakespeariana, de Júlio César, 
não, que o bem se enterra e o mal continua a pulverizar, pelo contrário, 
vocês serão diferentes, enterrarão os seus ossos com sentimento e o 
bem germinará, a partir dali, para poder pulverizar a sociedade e educar, 
estimular a outros de que esse sonho não deve morrer, esses sonhos que 
vocês mantêm. Continuem vivo, você Lourival, você, Chicão! E fique 
certo, Dr. Bonfim, que eu sei também que o senhor tem sentimento igual 
a nós, igual à família deles aqui, todinha, vocês se agigantam. Chicão, 
você tem que continuar a sua luta, eu sei que sua luta é uma luta de 
coração. Lourival, a sua luta também é uma luta de coração. Sigam em 
paz, não se amiúde, não se atacanhem diante de qualquer obstáculo, 
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continuem a acreditar, continuem a sonhar, continuem a realizar, vocês 
são os meus exemplos e a tantos quantos, um dia, perderam pelo trânsi-
to. Sucesso, parabéns a vocês ao merecido reconhecimento dessa Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Convido o deputado César Pires para fazer a entrega 
das Medalhas do Mérito Legislativo Manuel Beckman, aos Senhores 
Lourival da Cunha Sousa e Francisco de Assis Peres Soares. Concedo a 
palavra ao Senhor Lourival da Cunha Sousa.

O SENHOR LOURIVAL DA CUNHA SOUSA (Homenageado) 
– Senhor Deputado Zito Rolim, Presidente desta sessão, Deputado Cé-
sar Pires, autor da proposta que nos concedeu esta medalha, esta valiosa 
medalha. Cumprimento também os deputados Wellington, aqui presen-
te, ao querido amigo Chicão Francisco Soares, um dos homenageados, 
Presidente do Observatório de Trânsito, ao queridíssimo irmão, Grão-
-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão, irmão Se-
bastião Bonfim, presente aqui. Cumprimento ainda, aos queridíssimos 
integrantes da SOS Vida, e pediria que ficassem, todos de pé, os nossos 
queridos, eu vou olhando aqui e falando, Arouche, aqui do meu lado es-
querdo, Carlos Wilson, Ivaldo, Francisco Oliveira, Evaristo, Keila Pas-
sos, Denise Cortês e eu pediria que o Vaz se levantasse, ele já foi o nos-
so coordenador de Relações Institucionais, no princípio, cumprimento 
a todos e cumprimento também ao irmão Márcio Silva, representando 
aqui a Loja Divina Luz, e a minha esposa Denise, meus filhos Lourival 
e Lívia, a minha esposa Denise, aos meus filhos Lourival e sua namora-
da Lívia, a minha filha Raissa e o namorado Lucas, enfim, estão todos 
cumprimentados. Senhores e senhoras, hoje, é um dia histórico e muito 
honroso para mim em ter recebido esta tão valiosa comenda do Poder 
Legislativo Estadual do Maranhão. Agradeço ao deputado César Pires 
por tê-la proposto e a todos os parlamentares que a aprovaram. Sei que 
esta honraria me foi concedida em razão do trabalho que estou à frente, 
há mais de 10 anos, no SOS Vida, e que busca em toda as suas ações a 
paz no trânsito e, por conseguinte, salvar vidas e evitar dor e sofrimento 
dos maranhenses. Por ter plena convicção de que as atividades que já 
desenvolvemos, de forma pontual e permanente, foram realizadas com 
a estimável colaboração dos integrantes do SOS Vida e dezenas de 
valiosos parceiros divido esta medalha com todos vocês. Entre todos 
os valiosos parceiros, ressalto a Grande Loja Maçônica do Estado do 
Maranhão como primeiro e o principal parceiro, aqui nesse momento, 
representada pelo o seu Grão-Mestre, Sebastião Bonfim. Senhores e 
senhoras, o transeguro é um direito de todos e um dever dos órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito, conforme prescreve o parágrafo segundo 
do Artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, no entanto, nós, da SOS 
Vida, entendemos que a sociedade pode e deve contribuir para alcan-
çá-lo. Pensando dessa forma é que concebi no final 2010, o movimento 
das famílias vitimadas no trânsito pela a paz no trânsito e que logo, 
em 15 de abril de 2011, recebeu a denominação de SOS Vida. A SOS 
vida teve desde o seu nascedouro o apoio da Grande Loja Maçônica 
do Estado do Maranhão, e logo depois também, das potências GOBI, 
IGOAM, hoje GOEMA, por meio dos seus grão-mestres e suas lojas, 
de um modo geral. Depois, ao longo das lutas foram sendo constituídos 
tantos outros parceiros, a começar pelos órgãos do sistema nacional de 
trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Detran, Polícia Militar e a SMTT, 
e tantos outros no meio público, privado, e na sociedade como um todo. 
A frente Parlamentar em Defesa do Trânsito da Assembleia Legislativa, 
presidida pelo o deputado César Pires, foi e é um valoroso parceiro. A 
imprensa maranhense, por meio de todo os seus órgãos, quando procu-
rada, ou não, sempre deu significativo apoio ao trabalho da SOS Vida. 
De todas as atividades realizadas pelo SOS Vida, a grande maioria foi 
fruto de parcerias. A violência no trânsito mata mais do que as guerras, 
é gravíssimo o problema humano, e um grave problema econômico de 
saúde pública, em torno de 75% dos leitos de ortopedia dos hospitais 
públicos são ocupados por jovens vitimados no trânsito. No Maranhão, 
nos últimos cinco anos, morreram no trânsito mais de 100 pessoas a 
cada mês, o que equivale mais do que os mortos do desastre do avião da 
Chapecoense, em 2016, que faleceram 76 pessoas, de uma só vez. Nós 
do SOS Vida acreditamos, piamente, que a violência no trânsito pode 
ser erradicada ou reduzida significativamente com a implementação de 

pelo menos as políticas de educação para o trânsito, da pré-escola ao 
ensino superior, com a fiscalização rigorosa e ampliada em todos os 
municípios e uma boa infraestrutura das vias. Relaciono agora algumas 
das atividades realizadas pelo o SOS Vida, ao longo dos últimos dez 
anos: manifestações públicas no povoado Periz de Baixo, em São Luís, 
com panfletagem, exposição de faixas e pronunciamentos clamando 
pela duplicação da BR-135, de Estiva a Miranda do Norte. Criação e 
implementação de dois abaixo-assinados pela duplicação da BR-135 e 
pela efetividade da Lei Seca, celebração com grandes manifestações, 
por dez anos seguidos, no terceiro domingo de novembro, na Avenida 
Litorânea, pelo Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de 
Trânsito, instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ela-
boração de dois cadernos de Apoio Pedagógico de Educação para o 
Trânsito, sendo o primeiro em parceria com a Secretaria de Estado de 
Educação e o segundo sem parceria, capacitação de professores/multi-
plicadores da rede pública estadual em educação para o trânsito, em 40 
municípios do Estado, do SESI, do IFMA/São José de Ribamar. Imple-
mentação de Educação para o Trânsito em parceria com o SESI, nos 
anos de 2017, 2018, nas escolas desta instituição nos municípios de São 
Luís, Bacabal e Imperatriz. Realização de palestra sobre a Educação 
para o Trânsito com distribuição dos cadernos de apoio pedagógico para 
prefeitos ou seus representantes em quatro Seminários Regionais sobre 
municipalização do trânsito, em Imperatriz, Presidente Dutra, Balsas 
e Pinheiro, realizados pela Rede Todos pela Vida no Trânsito, liderada 
pela Procuradoria-Geral de Justiça, e da qual a SOS Vida é integrante. 
Campanha Educativa permanente em faixa de pedestres com o apoio 
de vários parceiros, desde abril de 2014, com 129 ações realizadas. 
Campanha educativa de motociclistas em parceria com autoescolas e 
concessionárias de motos. Publicação semanal, aos domingos, no jornal 
O Imparcial, de uma coluna informativa e educativa, desde outubro de 
2012. Aproveito esse momento, mais uma vez, para agradecer aos caros 
irmãos e irmãs integrantes do SOS Vida que já ficaram de pé, no início, 
pela colaboração e dedicação a todos os nossos parceiros, aos amigos 
e amigas e a minha esposa, Denise, meus filhos, Lourival, Laís e Gina, 
em memória, pelo irrestrito e inestimável amor. Deputado César Pires, 
nós todos da SOS Vida agradecemos a você pela proposição desta co-
menda a mim, o que, indubitavelmente, nos orgulha e nos abrilhanta. 
A SOS Vida foi criada para lutar pela paz no trânsito e assim será en-
quanto houver violência no trânsito. Que Deus nos ilumine, abençoe e 
proteja sempre nesse mister. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Assistiremos a um vídeo educativo produzido pela TV 
Assembleia. 

(Apresentação de Vídeo Educativo)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ZITO ROLIM – Concedo a palavra ao Senhor Francisco de Assis Peres 
Soares.

O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PERES SOARES (Home-
nageado) – Meu bom dia a todos presentes, a todos os senhores, a todas 
as senhoras! Queria, inicialmente, cumprimentar o Senhor Deputado 
César Pires, autor da proposição; o Senhor Deputado Zito Rolim, Presi-
dente desta sessão solene; Senhor Lourival de Cunha Sousa, meu ami-
go, meu dileto amigo homenageado; Senhor Sebastião Bonfim, Juiz da 
12ª Vara Civil e Grão-Mestre da Loja Maçônica do Maranhão. Queria 
cumprimentar os servidores desta Casa na figura do Diretor Adminis-
trativo, Dr. Antino Noleto, meu amigo com o qual tive a honra de traba-
lhar, nos últimos anos, antes de ser chamado para trabalhar no governo 
do Distrito Federal, em Brasília. Queria cumprimentar meus familiares 
aqui presentes: Graça Soares, Emanuel, Luís Miguel, Alexia, Felipe, 
Dona Gladis, Carminha, Guilherme, meu sobrinho, que está aí. Queria 
cumprimentar todos os amigos aqui apresentes que atenderam ao meu 
convite de dividir, neste dia, alguns momentos preciosos de alegria. 
Queria cumprimentar os internautas que nos assistem, a população ma-
ranhense que hoje nos assiste pela TV Assembleia. Antes de começar a 
falar, eu queria fazer um agradecimento à pessoa mais importante deste 
universo que a tudo criou e que nos criou. Queria agradecer ao nosso 
bom Deus, que nos permitiu chegar aqui, hoje, com vida, com saúde e 
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com vontade de continuar caminhando depois desse processo pandê-
mico que só nos trouxe desolação. Dito isso, feito esse agradecimento, 
eu queria tecer breves considerações sobre o que nos trouxe aqui hoje, 
graças a essa visão peculiar do Deputado César Pires que conseguiu 
como bom representante do povo maranhense. Conseguiu ao escutar, 
conseguiu olhar a dinâmica do trânsito que só, infelizmente, nos traz 
dissabores e que faz com que isso pareça uma luta inglória, como bem 
destacou o deputado, porque os números são grandes e esses números 
mostram que nós, que atuamos nessa área, não temos muito o que co-
memorar, ano após ano, e a gente vai perdendo essas guerras contra o 
trânsito. Os números são crescentes, fala-se num mundo em mais de 
1,200 milhão de pessoas morrendo todos os anos. No Brasil, os cálculos 
mais conservadores apontam aí para 45 mil pessoas morrendo todos os 
anos. No Maranhão, nós temos algo como 1.600, 1.700. Não podemos 
dar com muita exatidão porque, infelizmente, na estrutura administrati-
va do Estado, nós não temos um órgão que se propõe a fazer essa esta-
tística, que se propõe a fazer esse estudo do número de vítimas. Alguém 
fala que tem o Detran, mas não é função precípua do Detran e nem da 
Secretarias de Trânsito. Esse órgão, infelizmente, não existe. Deveria 
ser um órgão de estudo, de planejamento e que conseguisse concatenar 
todas as informações que são díspares de todos os setores, sejam elas 
oriundas do atendimento da Samu, do SUS, do sistema previdenciário, 
do sistema indenizatório, mas as informações não batem. Então, a gente 
tem uma ideia aproximada do número de mortes no Maranhão, mas isso 
é uma questão que se pode vencer administrativamente. E o gestor ma-
ranhense trabalha com poucos números para a gente ser capaz de fazer 
um planejamento mais afetivo. Nós, que somos militantes dessa causa, 
eu já venho fazendo um trabalho, desde 98, em todas as instâncias, quis 
o bom Deus me colocar em todas as instâncias do trânsito: Conselho 
Estadual de Trânsito por 10 anos, Conselho Nacional de Trânsito por 
dois anos, hoje eu pertenço à Jari da Polícia Rodoviária Federal do Ma-
ranhão e muito me orgulha poder estar trabalhando para ajudá-los. Fui 
interventor do Detran, atuei no Denatran, enfim, passei por todos os se-
tores e também da organização civil, da sociedade civil, comandando o 
Observatório do Trânsito aqui no Maranhão. Tudo isso ao longo desses 
últimos 20 anos. Por ironia do destino, eu quase perco a minha filha que 
está aqui, Alexa, em um acidente, em Vargem Grande, quando o carro 
dela se chocou com animais na pista e deu perda total. Quis o bom Deus 
que minha filha não tivesse sequer um arranhão. Quis o bom Deus! 
Infelizmente, depois de algum tempo, eu perdi o meu primo, o meu 
primogênito, que comigo naquele vídeo fez uma peça educativa para 
a Frente Parlamentar de Defesa da Guisa do Trânsito, que o Deputado 
César presidia, e a gente deu essa colaboração mostrando que no trân-
sito todos nós somos vítimas. Todos nós! E quis o bom Deus, também, 
não permitir que o meu filho sobrevivesse àquele acidente. Os motivos 
nós não podemos, como cristãos, sequer perguntar. Não cabe ao cristão 
indagar o Senhor Deus. Não é prerrogativa nossa, mas eu sei que um 
dia eu entenderei e sei que um dia eu poderei ainda usar esse sofrimen-
to e transformá-lo em mais energia para continuar essa caminhada. Eu 
queria, deputado, se fosse possível, dedicar essa medalha ao meu filho 
Maurício, com a sua permissão de propositor em memória de Maurício. 
E eu queria também, deputado, com a sua permissão, dedicar entre os 
vivos essa medalha a uma senhora que, depois que eu perdi minha mãe 
e meu pai, assumiu um papel em nossa família de minha mãe, que é a 
Dona Gladys Serrati. Ela está aqui, veio da Bolívia e está aqui presente. 
Eu queria que ela e o Maurício me ajudassem a carregar o peso dessa 
medalha, o peso espiritual que ela tem de continuar fazendo caminhar 
nesse caminho, não divergir, não procurar atalhos e dedicar toda a mi-
nha vida para essa causa que eu sei que é uma causa que não tem fim, 
é uma causa que, se a gente desanimar, a gente desiste, porque não se 
veem resultados palpáveis. No mais, eu queria agradecer a presença de 
todos os senhores, neste dia aqui para mim e que para o Lourival, com 
certeza, é um dia diferenciado em nossas vidas porque todo guerreiro 
precisa voltar para o seu acampamento, para a sua choupana para re-
pousar e se recarregar. Não é, Lourival? E isso que o deputado, hoje, 
nos proporciona não e só um reconforto, é um banquete, é um banquete 
de energia, é um revigorante que é de valor imensurável. Agradeço a 

todos os senhores, a todos os internautas que nos assistem, à Mesa, à 
Casa. Fico muito grato em ter tido o reconhecimento mais alto desta 
Casa que representa o povo e que reconhece que o nosso trabalho é um 
trabalho de alcance público e um trabalho importante para o Estado do 
Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Aproximando-se o encerramento desta sessão tão im-
portante, eu quero parabenizar o Deputado Cesar Pires por esta iniciati-
va, por este reconhecimento ao Senhor Lourival e ao Senhor Francisco. 
Agradecer aos demais colegas deputados que aprovaram e dizer que, 
sem nenhuma dúvida, os oito milhões de habitantes maranhenses com 
certeza, também, estavam torcendo por esse reconhecimento, por saber 
que tanto bem os senhores fizeram para a população. Logicamente, im-
possível será eliminar a violência no trânsito, mas a grande contribuição 
de vocês com certeza reduziu muito esse número. E nós só temos a 
agradecer, agradecer ao Dr. Sebastião Bonfim, agradecer ao Lourival 
Cunha, ao Francisco de Assis e agradecer aos seus familiares e amigos 
que vieram prestigiar este momento tão importante. Nós agradecemos 
e não tenho dúvida de que essas ações que já o fizeram até aqui con-
tinuarão para que haja redução no trânsito e que seja protegido o bem 
mais importante de todos nós que é a vida. Muito obrigado. Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.061 /2021

Concede o Título de Cidadã Ma-
ranhense à Engenheira Agrônoma Gi-
sela Regina Introvini, natural da 
Cidade de Ponta Grossa, Estado do 
Paraná.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadã Maranhense à Enge-
nheira Agrônoma, Gisela Regina Introvini, natural da cidade de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná.  

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 27 de outubro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº  026 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 369/2021, 

de autoria do Órgão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 
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que “Dispõe sobre alterações nos artigos 106 e 108 da Lei Estadual nº 
8.258, de 06 de junho de 2005, que tratam do funcionamento do Minis-
tério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.”

   Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionali-
dade e legalidade (Parecer nº 621/2021), nos termos regimentais, vem 
agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que 
seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento In-
terno.

Em suma, o presente Projeto de Lei visa conferir melhor orga-
nicidade e sistematização às funções desempenhadas pelo Ministério 
Público de Contas, que está em consonância com as diretrizes norma-
tivas da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ATRICON) e da Associação Nacional dos Procuradores de Contas 
(AMPCON), assim como atender aos Enunciados do Conselho Nacio-
nal dos Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC), que sugerem, dentre 
outras medidas, a delimitação e a repartição de atribuições específicas 
para cada um dos Procuradores de Contas, tais como as de corregedoria 
e supervisão das execuções de Acórdãos prolatados pelo Tribunal de 
Contas, além da função de Procurador-Geral, já existente, como bem 
esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de lei. 

Como podemos observar, o projeto de lei sob exame visa tão so-
mente adequar o Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão 
ao modelo organizacional estabelecido em âmbito nacional, alterando 
os artigos 106 e 108 da Lei Estadual 8.258 de 06 de junho de 2005 que 
trata do funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Con-
tas do Estado do Maranhão.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nor-
teadores da Administração Pública, dentre os quais podemos citar a efi-
ciência e a publicidade, que evidencia que, tanto os agentes quanto a 
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
Complementar deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei 

nº 369/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência 
e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Se-
guridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Proje-
to de Lei nº 369/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 27 de outubro de 2021.                                                                                                                      
                                                        
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                          
Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Antonio Pereira                                   ______________
Deputada Socorro Waquim                                    ______________
Deputado Ciro Neto                                          ______________

COMISSÃO DE COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº  027/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

495/2021 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Sistema 
de Monitoramento e Avaliação do Estado do Maranhão, e dá outras pro-
vidências.”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 841/2021), nos termos regimentais, vem agora 
a propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que seja 
emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Em suma, o presente Projeto de Lei visa instituir o Sistema de 
Monitoramento e Avaliação do Estado do Maranhão, que terá dentre 
outros, os seguintes objetivos: melhorar a qualidade do gasto público; 
subsidiar a definição dos tetos orçamentários contidos nas leis orça-
mentárias anuais; subsidiar a revisão dos planos plurianuais; valorizar 
a boa prática de gestão e desenvolver capacidades técnicas para moni-
toramento e avaliação de políticas públicas, sendo que a proposta em 
comento implica mudança real e efetiva em direção à gestão orientada 
para resultados. 

Ademais, o sistema é composto de rede de monitoramento e ava-
liação de políticas públicas do Estado do Maranhão e pela comissão de 
monitoramento e avaliação de políticas públicas estaduais, cujas com-
petências são definidas pelo Poder Executivo, sob a coordenação da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, que definirá ações 
que fortaleçam a cultura de evidências na gestão pública e que sejam 
necessárias ao funcionamento do sistema de monitoramento e avalia-
ção.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nor-
teadores da Administração Pública, dentre os quais podemos citar a efi-
ciência e a publicidade, que evidencia que, tanto os agentes quanto a 
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais. 

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
Ordinária deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente do Projeto de 

Lei Ordinária nº 495/2021, considerando atendidos os pressupostos de 
conveniência e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração 
Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do  Proje-
to de Lei Ordinária nº 495/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 27 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                          
Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Antonio Pereira                                      ____________
Deputada Socorro Waquim                                    ____________
Deputado Ciro Neto                                                ____________

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 028/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito Projeto de Lei nº 490/2021, de 

autoria da Defensoria Pública, que “Dispõe sobre a criação, a partir de 
1º de abril de 2022, de cargos na carreira de Defensor Público do Estado 
do Maranhão e criação de cargos em comissão na estrutura da Defenso-
ria Pública do Estado do Maranhão.”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 830/2021), nos termos regimentais, vem agora 
a propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que seja 
emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Em suma, o presente Projeto de Lei propõe a criação de cargos 
na carreira de Defensor Público do Estado do Maranhão, bem como a 
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criação de cargos em comissão na estrutura da Defensoria Pública do 
Estado do Maranhão, sendo que o provimento dos respectivos cargos 
será realizado de forma gradual e condicionado a expressa previsão da 
lei orçamentária anual de 2022, com dotação suficiente, nos termos do 
§ 1º do art. 169 da Constituição Federal. 

Registra a Mensagem que encaminha a propositura de Lei que a 
medida, ora proposta, se justifica, em razão da Emenda Constitucional 
nº 80/2014, que determinou que “no prazo de oito anos, a União, os 
Estados e Distrito Federal deverão contar com Defensores Públicos em 
todas as unidades jurisdicionais, observando o disposto no caput deste 
artigo” (art. 98 § 1º, ADCT). Sendo que o prazo finda em 2022 e no 
Estado do Maranhão das cento e sete (107) comarcas instaladas, a De-
fensoria Pública está presente em apenas quarenta e nove (49).

 Vale ressaltar que a medida proposta possibilitará economia com 
advogados dativos, considerando que nas cinco principais Comarcas do 
Estado tramitam aproximadamente 5.632 processos nos Juizados Espe-
ciais, atualmente sem cobertura e atuação da DPE/MA, de modo que tal 
medida beneficiará novos 42 (quarenta e dois) municípios, incluindo os 
termos, atingindo em torno de 1.000.000 (um milhão) de pessoas, como 
bem esclarece a Mensagem que encaminha o projeto. 

Como podemos observar, a presente propositura traz em seu bojo 
matéria de legítimo interesse público e proporciona maior lisura nos 
serviços prestados pelos agentes públicos. O dever que a Constituição 
impõe ao administrador público (leia-se, também, agentes públicos) 
não é outro, se não a ética administrativa, ou como preferimos dizer 
“lisura administrativa”, pois a coisa posta a seu encargo é de interesse 
coletivo. Assim, compelir o administrador público, ou agente público, a 
adstrição de uma conduta estritamente legal, impessoal, moral, pública 
e eficiente nada mais é do que dar execução aos ditames da Lei maior.

Da análise da propositura, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nor-
teadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a le-
galidade e eficiência, que se evidencia que, tanto os agentes quanto a 
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei 

nº 490/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência 
e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Se-
guridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Proje-
to de Lei nº 490/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 27 de outubro de 2021.                                                                                                                      

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                          
Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Antonio Pereira                                    ______________
Deputada Socorro Waquim                                    ______________
Deputado Ciro Neto                                                ______________
              
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-

DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 029/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 344/2021, de 

autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, Dispõe sobre a Obrigatorieda-
de de Disponibilização do Código QR(QR CODE)em todas as Placas 

de Obras Públicas Estaduais.
Nos termos da presente propositura de lei as entidades e órgãos 

públicos integrantes da administração pública direta e indireta, de qual-
quer dos Poderes do Estado, ficam obrigadas a disponibilizar eletroni-
camente, por intermédio do órgão responsável pela obra pública esta-
dual, o Código de Barra Bidimensional QR (QR CODE) na placa da 
obra, em suma. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 781/2021), vem agora o projeto a esta Comis-
são para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do 
Regimento Interno.

Justifica o autor que a presente proposta de lei tem por esco-
po contribuir para ampliação dos mecanismos de transparência e 
controle no âmbito do Estado do Maranhão, objetivando aumentar 
a transparência da execução de obras públicas, de forma a facilitar 
o acesso do cidadão maranhense sobre as informações no que diz 
respeito ao andamento da obra, favorecendo o acompanhamento 
e a fiscalização da execução das obras. Essa justificativa por si só 
atende a pertinência da matéria.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discri-
cionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-
quado à satisfação do interesse público, visto que consiste em suple-
mentação legítima da Constituição Federal ( Art.37, que dispõe sobre os 
princípios constitucionais da publicidade e eficiência da Administração 
Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados 
e Distrito Federal e dos Municípios) que regulamenta o tema, pelo que 
opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº 

344/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em   27 de outubro  de 2021.  
                                            
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                          
Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Antonio Pereira                                     _____________
Deputada Socorro Waquim                                    _____________
Deputado Ciro Neto                                                _____________

P O R T A R I A    Nº. 1059/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 3064/2021-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao ser-

vidor RAIMUNDO DE JESUS CAVALCANTE FRAZÃO, Subdiretor 
de Material e Patrimônio, matrícula nº 1647247 deste Poder, no valor 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para atendimento das necessidades 
de aquisição de materiais de consumo não programados conforme 
Requisição de Adiantamento nº RA0011/2021-ALEMA nos termos 
do art. 68 da Lei nº 4.320/64 e art. 7º da Resolução Administrativa nº 
1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento 
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de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, Su-
bação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANU-
TENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de outubro 
de 2021.     

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

SERVIÇO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2021 referente 
ao Processo Administrativo nº 1270/2021-ALEMA. OBJETO: Con-
tratação de serviços de emissão de certificados digitais compatíveis 
com a infraestrutura de chave pública ICP-Brasil e-CPF, que permi-
tam uma identificação virtual segura e inequívoca dos Deputados e 
Diretores da ALEMA. CONTRATADA: TOPOS TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 96.770.573/0001-73. NOTAS DE 
EMPENHO: 2021NE001697, emitida em 28/09/2021, no valor de R$ 
10.634,00 (dez mil seiscentos e trinta e quatro reais) e 2021NE001698, 
emitida em 28/09/2021, no valor de R$ 235,20 (duzentos e trinta e 
cinco reais e vinte centavos). VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$ 
10.869,20 (dez mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centa-
vos). BASE LEGAL: Lei 8.666/1993, Edital do Pregão Eletrônico nº 
021/2021-CPL/ALEMA, Ata de Registro de Preços nº 008/2021-ALE-
MA e Processo Administrativo nº 1270/2021-ALEMA. PRAZO PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) dias úteis, a contar da as-
sinatura desta Ordem de Serviço por parte da Contratada. GARANTIA 
DO SERVIÇO: 36 (trinta e seis) meses. DATA DA ASSINATURA: 
27/10/2021. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legis-
lativa do Maranhão – Eurico Clemente Veras Neto – Fiscal do Contrato; 
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; TOPOS TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 96.770.573/0001-73 - CONTRA-
TADA.  São Luís – MA, 27 de outubro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

ATO DE RATIFICAÇÃO
DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

006/21 SECID/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2137/2021-ALEMA

Considerando os atos constantes do Processo Administrativo nº. 
2137/2021 – ALEMA, com relevo para as justificativas técnicas do se-
tor requisitante lançadas no Estudo Técnico Preliminar – ETP (fls. 09 
à 39), bem como as manifestações exaradas no Despacho da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL (fls. 152), no Parecer nº 624/2021 da 
Procuradoria Geral da ALEMA (fls. 156 à 160), na manifestação da 
Auditoria Geral da ALEMA (fls. 167) e, ainda, com fundamento legal 
na Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Estadual nº 36.184/20 e Resolução 
Administrativa nº 955/18 - ALEMA, RATIFICO A ADESÃO À ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 ORIUNDA DA CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2021 – CSL DA SECRETARIA 
DE CIDADES DO ESTADO DO MARANHÃO, assinada entre a 
Empresa Lucena Infrasestrutura Eirelli e a SECID/MA, no valor total 
de R$ 4.066.472,54(quatro milhões, sessenta e seis mil, quatrocentos e 
setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), objetivando a con-
tratação de serviços de engenharia através de empresa com comprovada 
qualificação, especializada na área de engenharia civil para a execução 
de serviços de conservação e/ou manutenção de pavimentação de vias 
na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e sua Sede 
Social (clube), com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos 

e mão de obra. Isto posto, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho 
e posterior Contratação até o limite do valor ratificado, observado o cro-
nograma de execução físico e desembolso financeiro. Determino a pu-
blicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como 
condição para sua eficácia, consoante dispõe a Lei nº 8.666/93. DÊ-SE 
CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BE-
QUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  27  de outubro de 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente ALEMA
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