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Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
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Deputado Roberto Costa
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Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares
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Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
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Deputada Betel Gomes
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Deputado Professor Marco Aurélio
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Deputado Antonio Pereira
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Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Zé Inácio Lula
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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 / 11 / 2021 – 4ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 03.11.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 369/2021, DE AUTORIA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, 
(MENSAGEM Nº 002/2021), 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 
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - 
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

2. PROJETO DE LEI Nº 490/2021, DE AUTORIA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
(MENSAGEM Nº 001/2021),  “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 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES.

II - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL

ÚNICO TURNO

3. PARECER Nº 803/2021, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO 
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 015/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI ORDINÁRIA 
ESTADUAL Nº 11.091 DE 26 DE AGOSTO DE 2019, QUE DISPÕE 
SOBRE A ACESSIBILIDADE EM BANHEIROS QUÍMICOS NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA ESTENDER A 
OBRIGATORIEDADE DOS EVENTOS EM ESPAÇOS PRIVADOS 
TAMBÉM TEREM A DEVIDA INSTALAÇÃO. RELATOR 
DEPUTADO ADELMO SOARES.

4. PARECER Nº 834/2021, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO 
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 339/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, “DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO, 
PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO, DE 
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS PÚBLICAS, CUJA EXECUÇÃO 
ESTEJA EM ANDAMENTO. - RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES.

5. PARECER Nº 835/2021, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO 
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 329/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO CIRO NETO, “DISPÕE SOBRE A 
REGULAMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RECURSO PARA 
OS PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS NAS INSTITUIÇÕES DE 

SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO” - RELATOR 
DEPUTADO ADELMO SOARES.´

6. PARECER Nº 836/2021, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO 
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 340/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, “QUE INSTITUI AS DIRETRIZES 
PARA O PROGRAMA DE EXAME DE MAMOGRAFIA, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO – PROGRAMA 
MAMÓVEL, - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

III - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE LEI Nº 349/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, DETERMINA QUE LABORATÓRIOS 
DE ANÁLISES CLÍNICAS INFORMEM À SECRETARIA 
ESTADUAL DE SAÚDE QUANDO ALGUM CLIENTE OU 
PACIENTE TENHA ALTERAÇÃO DA HEMOGLOBINA 
GLICADA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DA COMISSÃO DE SAÚDE  – 
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.  

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO 
PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 384/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO 
QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO  
EXPEDIENTE À PRESIDENTE DA FUNAC/MA, 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. INDEFERIDO – O 
AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA. 
TRANSFERIDO DA O. D. DE 27/10/21, A PEDIDO DO AUTOR.

9. REQUERIMENTO Nº 385/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO 
QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO 
EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO E 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, 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. 
INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA 
DECISÃO DA MESA. TRANSFERIDO DA O. D. DE 27/10/21, A 
PEDIDO DO AUTOR.

10. REQUERIMENTO Nº 405/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E 
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA EM UMA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 522/2021, DE SUA 
AUTORIA

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 03/11/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 521/2021, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE ALTERA A REDAÇÃO 
DA LEI 7.688 DE 15 DE OUTUBRO DE 2001, PARA RESEVAR 
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ÀS MULHERES, NO MÍNIMO, 30% DAS VAGAS NO EFETIVO 
DO QOPM E DO QPMG/ 1-0 DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 522/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE DISPÕE SOBRE 
A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE 
CINEMA ADAPTADO A PESSOAS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 523/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE DISPÕE SOBRE O 
PRAZO DE VALIDADE DE LAUDO MÉDICO-PERICIAL QUE 
ATESTEM IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO, DE NATUREZA 
FÍSICA, MENTAL, INTELECTUAL OU SENSORIAL, PARA 
OS FINS QUE ESPECIFICA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 2ª 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 
DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PARKINSON DE 
AÇAILÂNDIA - APA.

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

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 512/2021, DE AUTORIA 

DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A 
REGULAMENTAÇÃO DO OFÍCIO DE INFLUENCIADOR 
DIGITAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PROJETO DE LEI Nº 514/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE DIRETRIZES 
DO PROGRAMA A VIDA FALA MAIS ALTO, DE PREVENÇÃO 
E DE COMBATE AO SUICÍDIO, A SER IMPLEMENTADO PELO 
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRA PROVIDENCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 515/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE CRIA O DOSSIÊ MULHER 
MARANHENSE NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DÁ 
PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 516/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE RECONHECE O MUNICÍPIO 
DE SÃO DOMINGOS, NO ESTADO DO MARANHÃO, COM A 
HOMENAGEM QUE ESPECIFICA.

PROJETO DE LEI Nº 517/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES PARA 
A POLÍTICA ESTADUAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO 
ORGÂNICA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 518/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE QUE BARES, 
RESTAURANTES, CASAS NOTURNAS E DE EVENTOS 
ADOTEM MEDIDAS DE AUXÍLIO À MULHER QUE SE SINTA 
EM SITUAÇÃO DE RISCO.

ORDINÁRIA – 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 507/2021, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DE 
SÃO BENTO-MA.

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

PROJETO DE LEI Nº 509/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES, 
AGRICULTORES E PESCADORES DO ACAMPAMENTO NOVO 
PINDARÉ.

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

PROJETO DE LEI Nº 511/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO 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 
EMPRESÁRIO RAMON ALVES DE SOUSA.

Diretoria Geral de Mesa, 03 de novembro de 2021.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Duarte Júnior.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell 

Lages.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO FÁBIO BRAGA (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida, 
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Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para 
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 521 /2021

“Altera a redação da lei 7.688 de 
15 de outubro de 2001, para reservar às 
mulheres, no mínimo, 30% das vagas no 
efetivo do QOPM e do QPMG/ 1-0 da 
Polícia Militar do Estado do Maranhão 
e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão e dá outras providencias.”

Art. 1°. A lei 7.688 de 15 de outubro de 2001, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 2° Fica unificado ao Quadro de Oficiais Policiais Militares 
– QOPM, o Quadro de Oficiais Policiais Militares Feminino – QOPM-
FEM, da Policia Militar do Maranhão e ao Quadro de Oficiais Militares 
– QOBM, o Quadro de Oficias Militares Feminino – QOBM-FEM, do 
Corpo de Bombeiros do Maranhão.

Art. 3° Fica unificado ao Quadro de Praças Policiais Militares 
Combatentes – QPMG/1-0, o Quadro de Praças Policiais Militares 
Feminino-QPMG-3, da Polícia Militar do Maranhão e ao Quadro de 
Praças Bombeiros Militares – QPBM, o Quadro de Praças Bombeiros 
Militares Feminino – QPBM-FEM.

Art. 4° O efetivo fixado para os Policiais Militares femininos e 
os Bombeiros Militares femininos será de no mínimo 30% (trinta por 
cento) do QOPM e do QOBM e de 30% (trinta por cento) do QPMG/1-
0 e do QPBM.

Art. 5° . A reserva de vagas às candidatas de que trata esta lei, 
constará expressamente nos editais de concursos públicos, os quais 
deverão especificar o total de vagas correspondentes á reserva para cada 
grupo.

Parágrafo. Único. Na hipótese de quantitativo fracionado, este 
será aumentado para o número inteiro subsequente imediato, se fração 
igual ou maior que 0,5 (zero virgula cinco), bem como, será reduzido 
para número inteiro imediato inferior, se resultar em fração menor que 
0,5 (zero virgula cinco).

Art. 6° . Fica estabelecido que as candidatas concorrerão 
concomitantemente as vagas reservadas e às destinadas à ampla 
concorrência, obedecendo as respectivas classificações no certame.

Parágrafo único. Na hipótese de não haver candidatas aprovadas 
em número suficiente para ocupar as vagas de que trata esta lei, as 
vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 
classificação.

Art. 7° . Os concursos públicos realizados após a publicação 
desta lei deverão buscar o cumprimento do número mínimo do efetivo 
de vagas femininas do QOPM e do QPMG/1-0, devendo o poder 
executivo garantir proporcionalmente nos concursos este percentual, 
para que esteja cumprido está lei até 2030.

Art. 8° . Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel 
Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - Neto Evangelista - 
Deputado Estadual - DEM

JUSTIFICATIVA

O presente indicativo de projeto de lei, prevê o número mínimo 

de 30% de vagas no efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão 
às mulheres e dá outras providencias.

Inicialmente, vale destacar que trata-se de uma indicação em 
virtude da competência material do chefe do executivo consoante a 
fixação ou modificação do efetivo da Policia Militar, é o que vislumbra 
o art. 61, par. 1°, I, da Constituição federal de 1988, in verbis:

Art. 61...........
§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as 

leis que:
I – Fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas.
De igual modo, a Constituição Estadual do Estado do Maranhão 

em reprodução obrigatória aduz em seu art. 43, I que:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:
 I - Fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 

de Bombeiros Militares.
No atinente ao atual contexto histórico e efetivando resguardar 

os direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5° da Constituição 
Federal, mais precisamente no inciso I, que verbaliza a necessidade 
de homens e mulheres serem iguais em direitos e obrigações, é que 
se faz necessário a atualização da legislação do Estado do Maranhão 
pertinente ao efetivo de suas forças armadas.

No Estado do Maranhão segundo o que revela o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, apenas 9% do efetivo militar é composto 
por mulheres.

Por obvio é necessário aumentar o número de mulheres neste 
efetivo para resguardar um direito constitucional garantido a elas, 
mas também vale destacar o aumento exorbitante da violência contra 
às mulheres, sendo de bom senso o aumento do número de policiais 
mulheres para o cumprimento deste tipo de atendimento.

Nesse viés, a propositura sob análise objetiva aumentar a inclusão 
e participação das mulheres na PMMA, viabilizando, além do processo 
gradual de equilíbrio entre os gêneros que compõem a corporação, 
consequentemente, também, o fortalecimento de um novo paradigma 
de policiamento, sustentado no humanismo e na ética.

Assim, ante o exposto, dada a relevância do tema e para o 
cumprimento mais fiel da prerrogativa legiferante deste poder, rogo 
pelo apoio dos meus nobres pares, no sentido de aprovarmos tal medida.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel 
Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - Neto Evangelista - 
Deputado Estadual - DEM

PROJETO DE LEI Nº 522 / 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da realização de sessão de cinema 
adaptado a pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e suas famílias 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Artigo 1º-Ficam as salas de cinemas localizados no Estado 
do Maranhão, obrigadas a reservar, no mínimo uma sessão mensal 
destinada a pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) e suas 
famílias.

§ 1º Durante tais sessões, não serão exibidas publicidades 
comerciais, as luzes deverão estrar levemente acesas e o volume 
será reduzido.

§2º As pessoas com Transtorno Espectro Autista e seus 
familiares terão acesso irrestrito á sala de exibição, sendo permitido 
entrar e sair ao longo da exibição.

Artigo 2º-As sessões deverão ser identificadas com o símbolo 
mundial do Espectro Autista, que deve ser afixada na entrada da sala 
de exibição. 

Artigo 3º- As salas de cinema terão prazo de 90 (noventa) dias 
para se adequar ao disposto.
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Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel 
Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - NETO 
EVANGELISTA - Deputado Estadual - DEM

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei, dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização de cinema adaptado a pessoas com Transtorno Espectro 
Autista (TEA), caracterizado por limitações na comunicação, na 
interação social, além de comportamentos, interesses ou atividades 
restritos e repetitivos.

O acesso desses consumidores com Transtorno Espectro Autista 
ao cinema é uma tarefa difícil, uma vez que, eles podem desenvolver 
sensibilidade sensoriais, como aversão a luz forte ou barulhos intensos. 
Ademais a hiperatividade, a sensibilidade auditiva e visual, dificuldade 
de concentração e a necessidade de permanecer sentado por longo 
tempo torna uma sessão convencional de cinema, para essas pessoas, 
um desafio por vezes instransponível.

Desse modo, a presente proposição tem com finalidade garantir 
as pessoas com autismo uma oportunidade de desfrutar do cinema por 
meio de sessão adaptadas a sua especificidade, assegurando assim a 
inclusão social desses consumidores.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos Excelentíssimos 
Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

Assim sendo submetemos á consideração do plenário desta Casa 
Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel 
Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - NETO 
EVANGELISTA - Deputado Estadual - DEM

PROJETO DE LEI Nº 523 /2021

Dispõe sobre o prazo de validade 
de laudo médico-pericial que atestem 
impedimento de longo prazo, de 
natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, para os fins que especifica, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1°- Laudos médicos, que atestem impedimento de longo 
prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em 
interação com uma ou mais barreiras, impeça a plena participação 
social da pessoa, terão validade por tempo indeterminado

Parágrafo único: O Laudo médico referido no caput será válido 
em todo estado do Maranhão tanto em serviços públicos, quanto 
privados bem como para fruição de direitos e benefícios destinados as 
pessoas com deficiência, que exijam a comprovação da condição de 
pessoa com deficiência para a sua concessão.

Art. 2°- Caberá a equipe multiprofissional, da rede pública ou 
privada, mediante avalição biopsicossocial, a emissão do laudo de que 
trata a presente lei, no qual deverá constar:

I- O nome completo da pessoa com deficiência; 
II-O nome social da pessoa com deficiência, quando utilizar; 
III-A natureza da deficiência;
IIV- Descrição pormenorizada do impedimento de longo prazo; 
V - Informação acerca do uso órtese ou prótese, quando for o 

caso;
 VI- Assinatura e carimbo de pelo menos dois profissionais que 

tenham atuado na avaliação, constando   número de registro no conselho 
profissional competente;

VII- A condição de irreversibilidade da deficiência;  

Parágrafo único: Nas hipóteses em que a unidade de Saúde da 
localidade não contar com equipe multiprofissional, o laudo poderá ser 

emitido por, apenas, um profissional, ao qual será atribuída validade de 
12 meses;

Art. 3° Os laudos médicos emitidos antes da publicação da 
presente lei, que informem a natureza da deficiência e seu caráter 
definitivo, também terão validade permanente.

Art. 4° A partir da vigência desta lei aplicar-se a no estado do 
Maranhão o conceito de pessoa com deficiência definido no artigo 2° da 
lei federal n° 13.146/15.

Art. 5° Revogam-se todas as disposições legais em contrário.
Art. 6° Esta lei entra em vigor a partir data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel 
Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - Neto Evangelista - 
Deputado Estadual - DEM

JUSTIFICATIVA

A proposta deste Projeto de Lei visa atender aos anseios das 
pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial e que 
padecem todas as vezes que têm que renovar o laudo médico que atesta 
sua deficiência.

O laudo médico tem como objetivo tornar digna a vida da pessoa 
com deficiência, visto que quando o prazo de validade do laudo vence, 
começa uma verdadeira batalha atrás de marcação de consultas, além de 
uma longa espera por um perito especializado em cada área específica.

 Inclusive a maioria da população que tem deficiência é 
hipossuficiente e não tem condições econômicas de pagar uma consulta 
com um médico perito na rede particular de saúde, necessitando, 
portanto, exclusivamente de atendimento pelo Sistema Único de Saúde 
- SUS.

O laudo médico é único documento que comprova, de maneira 
formal, a deficiência, e é fundamental para a aquisição de direitos, no 
entanto, tal direito não pode ser condicionado a burocracias. 

Nestes termos, contamos com o apoio dos nobres Pares para 
aprovação deste importante projeto de lei considerando que esses 
apontamentos  são de suma importância e será uma grande conquista 
para os movimentos que lutam pelos direitos das pessoas com 
deficiência.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel 
Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - Neto Evangelista - 
Deputado Estadual - DEM

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 006 
/2021

ACRESCENTA inciso ao § 11 do 
art. 24 da Constituição Estadual. 

Art. 1º - Fica acrescentado o inciso VII ao § 11 do art. 24 da 
Constituição Estadual, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24 - ......................................................................................
..

......................................................................................................
....

§ 11 - ............................................................................................
...

......................................................................................................
.......

VII – remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno.”

Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de 
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
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- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Infelizmente, quando no período da Assembleia Constituinte para 
elaboração do texto da Constituição do Estado foi omitido o direito de 
remuneração pelo trabalho noturno ao policial militar bem como ao 
bombeiro. Tendo sido concedido apenas ao policial civil que também 
presta relevantes serviços.

Desta forma apresentamos a presente proposição e contamos 
com o apoio dos membros da desta Casa Legislativa na aprovação da 
mesma, a fim de corrigir esse erro que já dura há várias décadas.

Na oportunidade relacionamos abaixo os textos constitucionais 
de vários estados na concessão do referido benefício.

Constituição do Ceará
Art. 167. São direitos do servidor público, entre outros:
......................................................
II – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
Art. 176. São servidores públicos militares estaduais os 

integrantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros.
§13 Aos servidores militares ficam assegurados todos os direitos 

garantidos, nesta Constituição, aos servidores civis, ressalvados 
aqueles, cuja extensão aos militares colida com a Constituição Federal.

Constituição do Rio Grande do Sul
Art. 46. Os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar são servidores públicos militares do Estado regidos 
por estatutos próprios, estabelecidos em lei complementar, observado 
o seguinte:

I - remuneração especial do trabalho que exceder à jornada de 
quarenta horas semanais, bem como do trabalho noturno, e outras 
vantagens que a lei determinar;

Uma decisão do Órgão Especial do TJRS reconheceu o 
direito à gratificação de adicional noturno aos policiais militares do 
Estado do Rio Grande do Sul. A decisão abrange todos os policiais 
do Estado.

Constituição do Rio de Janeiro
Art. 83 - Aos servidores públicos civis ficam assegurados, além 

de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos:
IV - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Art. 92 - Aos servidores militares ficam assegurados os seguintes 
direitos

Parágrafo único - O disposto nos incisos V, VI, VIII, XVI,
XVII e XXI do art. 83 desta Constituição aplica-se aos servidores 

a que se refere este artigo, que também terão assegurado adicional de 
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da Lei.

Constituição do Paraná
Art. 45 – São militares estaduais os integrantes da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiro
§ 11 a lei disporá sobre a remuneração do trabalho em locais 

especiais e de risco de vida e saúde.

Constituição do Pará
Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores 

públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social, os seguintes direitos:

V - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, 

XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, 
da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que 
visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

II - gratificação de risco de vida, correspondente, pelo menos, a 

50% do vencimento base; 
III - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do Estado, na 

forma da lei;
IV - adicional de interiorização, na forma da lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 405 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos a votação em regime de 
urgência do Projeto de Lei nº 522/21, de autoria do Deputado Neto 
Evangelista, na presente Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de 
outubro de 2021.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
São Luís – Ma, em 27 de outubro de 2021. - Neto Evangelista - 
Deputado Estadual- DEM

REQUERIMENTO Nº 409/2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado Maranhão, e após a manifestação do Plenário, 
solicito que seja discutido e votado em Regime de Urgência, em uma 
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 369/2021, de autoria do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

              
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de novembro de 2021. 

- Rafael Leitoa - Deputado Estadual  

INDICAÇÃO N° 5713/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente 
indicação seja encaminhada ao Exmº Senhor Ministro dos Transportes, 
Tarcísio Gomes de Freitas e ao Ilmº Senhor Superintendente Regional 
do DNIT no Maranhão, Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando 
a instalação de  lombadas eletrônicas e placas de sinalização na BR 
010, ao longo do município de Itinga do Maranhão.

A população de Itinga do Maranhão tem sofrido, rotineiramente, 
com as perdas de familiares e amigos por conta de acidentes na Rodovia 
BR 010. A cidade tem crescido bastante e com isso é necessário a 
organização do tráfego de carros, caminhões, motos e todos os meios 
de transporte, com a instalação de lombadas eletrônicas e placas de 
sinalização desde a subestação de energia na entrada da cidade, até o 
posto fiscal de Itinga do Maranhão. 

A sugestão da população é que sejam instaladas (03) três lombadas 
eletrônicas: em frente ao Taj Mahal, outra na travessia em frente a loja 
Credimóveis e outra frente a Panelada do Mandi. Para complementar 
as sinalizações que darão segurança a população, devem ser instalados 
redutores de velocidade e faixas de pedestres em pontos estratégicos de 
travessia na BR 010.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, em 26 de outubro de 2021 - “É de Luta. É da 
Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR– Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR– Com a palavra, a Deputada Dra. Cleide Coutinho, 
por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO - Está 
me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Peço que aumentem o áudio da Deputada Cleide 
Coutinho. Consigo ouvi-la, Deputada Cleide.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – 
Melhorou, Deputado Duarte? 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Agora sim, por cinco minutos, Deputada Cleide.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem 
revisão da oradora) – Bom dia a todos! Cumprimento, com muito 
carinho, a Mesa, os deputados, ouvintes. A razão de eu me dirigir a 
V.Exas. é porque eu acho que nós, deputados, isso inclui todos dessa 
Mesa, nós precisamos de umas explicações. E eu quero dar agora, 
porque eu sei quanto vocês são e eu sou também solicitada para ajudar 
nosso povo. Ontem, saiu uma matéria na TV Mirante sobre a dificuldade 
dos pacientes em marcar ressonâncias. E eu quero trazer a explicação 
dessa confusão que se causou, e com razão, é que só tem ressonância do 
SUS, em Caxias, em Imperatriz, em São Luís. Então, para vocês terem 
uma ideia, Caxias atende e recebe de 72 municípios. Estou aqui com o 
relatório assinado e nós temos 72 cidades que mandam para lá pacientes. 
E por isso que eu queria falar com vocês, explicar qual é a dificuldade 
do hospital macrorregional em marcar. Por exemplo, no mês de abril, 
eu solicitei ao Marcos Grande, que é o Presidente da EMSERH, um 
aumento, nós tínhamos 500 ressonâncias e ele aumentou para 647, claro 
que isso foi uma decisão tomada pelo Secretário Lula que reconheceu 
a necessidade, pelo Governador, mas desse aumento, 100 já fica para 
oncologia, porque vocês sabem que eu solicitei ao Governador Flávio, 
ao Secretário Lula que instalasse em Caxias um Serviço de Oncologia, 
foi instalado, e os pacientes são prioritários. Outra coisa também, lá 
está instalada neurocirurgia, imagine vocês a quantidade de acidentes, 
principalmente de moto, que chegam lá oriundos dessas cidades todas 
e também os casos emergenciais. Isso não faz com que essa quantidade 
de ressonância aumente, ela continua sendo a mesma quantidade, isto 
é, 647. Então, é uma dificuldade muito grande. Só para você ter uma 
ideia, por exemplo, Caxias só pode marcar 60 e lá é uma macrorregião 
que atende não sei quantas cidades e, claro, que, em uma semana, isso 
já acaba. Bacabal só atende 25. O Deputado Roberto tem solicitado 
com frequência para conseguir, mas é difícil. A gente tenta atender 
a depender do caso. Em Coroatá, que é uma cidade também grande, 
só são 18. Pedreiras, 12. Então, é tudo determinado. Santa Filomena 
do Maranhão, 8; São Domingos do Maranhão, 10; Santo Antônio dos 
Lopes, 10; Tuntum, 20. Tem cidades que são quatro, três, cinco. Então, 
realmente a demanda é muito grande. Só tem, vou repetir para vocês, 
só tem credenciado pelo SUS ressonância em Caxias, Imperatriz e São 
Luís, daí a dificuldade de ser atendido. Eu lamento esses pacientes 
que chegam lá e que não são atendidos, chegam de madrugada, mas 
tem vaga e não tem como aumentar, porque a limitação é essa. Claro 
que a gente aumenta, lógico, porque a gente é médico e tem pena, mas 
tem um limite desse aumento porque, senão, a clínica não dá conta de 
fazer o atendimento. Mesmo com esse número, a clínica acaba tendo 
que fazer a ressonância às 10 horas ou 11 horas da noite, então, fica 
difícil. Vocês, deputados, quando receberem a demanda e filtrarem as 
mais importantes, porque também os pacientes agora aprenderam que 
ressonância é um exame de qualidade e importante, os pacientes já 
chegam para o médico assim: “Eu quero fazer ressonância”. Eles não 

falam mais em raios X, eles não falam mais em tomografia, só falam 
em ressonância. Às vezes, o médico é pressionado, já faz a solicitação 
e lá, na hora de marcar, a menina que faz a marcação dos exames não 
tem condição, nem a direção da clínica do hospital macrorregional tem 
condição de dizer que aquele exame não é necessário. Se por acaso for 
uma hemorragia craniana? Então, existe caso de câncer que chega para 
a gente aquela região toda. Então, eu queria só esclarecer a vocês e aos 
deputados que todos que estão aí, que o povo elegeu, trabalham para 
ajudar o povo, para que vocês se conscientizem da dificuldade. Não 
é dizer não por que quer dizer não, é dizer não por que não tem como 
atender. Eu espero que outras clínicas surjam no Maranhão, outras 
clínicas sejam credenciadas ou que o governo instale outro serviço de 
ressonância, porque realmente é importante. A medicina evoluiu para 
nós progredirmos em diagnósticos, então tem que ser feita mesmo. Um 
abraço para vocês e fiquem com Deus. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Com a palavra, Professor Marco Aurélio, por 
cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, todos que acompanham esta sessão, de modo 
muito especial, ao povo de Imperatriz, eu quero destacar que ontem 
iniciou o processo de interiorização da transmissão da TV Assembleia. 
E a data de ontem, presidente, ela foi muito emblemática porque inicia 
um processo de transmissão, em mais 50 municípios, antes era somente 
na Ilha, e a gente que não é de São Luís acabava que o trabalho, a rotina 
do trabalho parlamentar seja nas Comissões, seja os debates, sejam as 
matérias, tudo que é discutido e votado na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, nós que não somos de São Luís, acabávamos sempre tendo 
essa vontade de um dia ter essa oportunidade de ter um alcance desse 
trabalho para que o nosso povo, quem nos elegeu pudesse acompanhar 
a rotina desse trabalho. E eu fiquei muito feliz quando ontem uma 
amiga me ligou dizendo que estava acompanhando ao vivo a Sessão 
da Assembleia Legislativa do Maranhão. Isso é muito importante, não 
é algo pequeno, não é algo fácil, foi uma determinação da Assembleia, 
da Mesa Diretora, de modo muito especial, do Presidente Othelino 
Neto. Eu parabenizo também a condução, a diligência do Diretor de 
Comunicação, Edwin Jinkings e toda sua equipe. Quero dizer que o 
trabalho, a rotina do trabalho da Assembleia sendo acompanhado pelo 
nosso povo, aqui da nossa Região Tocantina, reforça cada vez mais para 
que conheçam a atuação dos parlamentares que essa região elegeu. E 
aí, Presidente, faço questão de parabenizar essa firmeza e todo esforço 
da gestão do Presidente Othelino Neto, todas as conquistas, trabalho 
legislativo, o avanço nas mais diversas áreas, nas parcerias, e agora 
a TV Assembleia chegando a Imperatriz, a nossa Região Tocantina, 
e a tantas outras regiões do Estado. Esse exato momento em que eu 
falo, aqui na nossa região, o canal 7.1 está transmitindo ao vivo. Isso é 
muito importante porque reforça o trabalho que desenvolvermos. Faço 
questão, Presidente, de enaltecer essa decisão da Mesa Diretora, da 
Presidência, em permitir esse alcance, dar uma transparência melhor 
para que o nosso povo acompanhe o trabalho do legislativo estadual e de 
alguma forma é um reforço à nossa atuação. Eu agradeço, não poderia 
deixar passar despercebido esse momento, porque é algo muito forte, 
algo relevante, e é algo que não foi simples para ser implantado. Estou 
muito feliz e, com certeza, o nosso povo acompanhando o trabalho 
do Parlamento estadual poderá contribuir ainda amais com sugestão, 
vendo a rotina, acompanhando os debates, as matérias. E destacar 
também o trabalho da TV Assembleia que para além da transmissão 
das sessões ou do trabalho legislativo, mas é uma TV que tem feito o 
entrelaçamento cultural, social, muito importante. E esse mergulho na 
sociedade para mostrar a cara do Maranhão, para não só ser informativa, 
mas também ser interativa, de dar voz ao cidadão, é algo que reforça 
cada vez mais o trabalho de uma emissora que é pública, o trabalho de 
um canal de TV que é pública e que cumpre muito bem o seu papel 
de levar a cara desse povo e de levar a cara do Parlamento Estadual, 
trazendo as mais diversas manifestações populares, inclusive pra que 
este Parlamento se fortaleça, cresça e possa debater cada vez mais os 
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temas que a sociedade precisa debater. Eu agradeço, Presidente. Dizer 
que estou muito satisfeito com o início da transmissão das sessões da 
Assembleia Legislativa e do trabalho da TV Assembleia aqui na minha 
Região Tocantina e em várias outras regiões do Estado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO WENDELL 
LAGES - Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente Wendell Lages, Presidente desta sessão. 
Deputados, colegas secretários presentes à Mesa, Deputado Fábio 
Braga, Diretor da Mesa, Bráulio, caros colegas deputados e deputadas 
aqui presentes nessa manhã importante. Quero aqui cumprimentar os 
internautas que nos assistem, imprensa. Senhor Presidente, eu ocupo 
esta tribuna, não sei se assunto já foi abordado ontem, até porque saí 
logo depois do Grande Expediente, pode ser que alguém, no Tempo 
dos Blocos, tenha abordado esse assunto. Não tenho certeza, mas 
julgo, mesmo se repetir um assunto importante para o Brasil, Deputada 
Helena Duailibe, em especial para o Maranhão, que é um Estado com 
as suas restrições orçamentárias, financeiras e ainda tão carente no setor 
de educação, principalmente na questão das creches. Na última terça-
feira à noite, já foi aprovado um projeto de lei, de autoria do Deputado 
Ricardo Barros, que autoriza o Governo Federal, portanto, a União, 
que dá aos entes federados, a todos os 5.400 e poucos municípios 
do Brasil, a condição de continuarem trabalhando para o término de 
algumas obras que foram conveniadas no dia 1º de janeiro de 2009 
até o dia 31 de dezembro de 2020 com o FNDE, exatamente aquelas 
que foram ali colocadas no SICON neste período. Nós sabemos que 
um dos maiores problemas dessas obras são exatamente as creches 
inacabadas por todo o Brasil e em especial no Maranhão que julgo, 
senhor presidente, extremamente necessário para a educação, para 
o apoio às famílias etc. num estado como é o Estado do Maranhão. 
Acredito eu que a grande maioria dos municípios maranhenses tenham 
obras do FNDE inacabadas correspondente a esse período. Diria até que 
todos os municípios maranhenses têm uma creche a ser acabada, a ser 
terminada. E essas creches não foram terminadas, Deputada Socorro 
Waquim, exatamente, por alguns motivos. V. Ex.ª que foi prefeita sabe, 
alguns motivos republicanos e outros não republicanos, mas estamos 
aqui nos atentando aos motivos republicanos. A questão do plano 
de trabalho muitas vezes não correspondia à questão orçamentária e 
financeira, o recurso liberado pelo FNDE, às vezes, não era o suficiente 
e os prefeitos republicanos não tiveram condições, realmente, de 
terminar essas creches e outros motivos também aconteceram que não 
queremos aqui... não é hoje aqui foco do meu pronunciamento. O foco 
é que essa lei que carece ainda de sanção pelo presidente da República, 
ela dá a condição, por meio da União, por meio, inclusive senhores, 
inclusive, Deputado Wellington do Curso, por meio de Emenda 
Parlamentar individual, por meio de Emenda Parlamentar de bancada, e 
de outras emendas parlamentares que existem ali no Congresso, como 
até pelo orçamento secreto você pode usar esse recurso para ajudar o 
seu estado e os seus municípios a terminarem essas obras inacabadas 
para que elas possam cumprir a sua função social. Então, eu acho 
assim que é o momento de grande importância, no momento que for 
sancionado, os prefeitos, entes federativos portanto têm até dois anos 
e uma única oportunidade de buscar exatamente essa solução, junto ao 
FNDE, exatamente, buscar recursos do próprio orçamento da União e 
dessas emendas parlamentares que aqui citei, para que se possa concluir 
essas obras que estão aí. E é um grande patrimônio público, dinheiro 
nosso, dinheiro do povo brasileiro, dinheiro do povo maranhense, que 
está ali sem fazer e sem cumprir sua função social. Eu acho que essa 
é uma oportunidade, nós sabemos que os prefeitos atuais e prefeitos 
anteriores já vinham preocupados com essa situação, tem creche aí de 
2009, 2010, 2011, enfim, que são creches que precisam exatamente 
serem terminadas e entregues à sociedade para cumprir a sua função 
social. Eu quero aqui, acho que o Ricardo Barros, nesse aspecto, ele 
acertou, em dar oportunidade a todos os brasileiros, os entes federativos 
a concluírem essas obras e elas poderem realmente cumprir as suas 
funções. Então, eu informo aqui aos senhores prefeitos, aos prefeitos 
que trabalham comigo, eu estou informando, vou informar, via ofício, 

para que eles possam já, já, uma vez sancionada a lei, que eles possam 
requerer esse direito para concluir essas obras. São também colégios, 
não são só creches, colégios e outras obras ali para terminar. Muito 
obrigado, Senhor Presidente, era essa a minha informação, nesta manhã.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Com a palavra, o Deputado Duarte Júnior, por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 
membros da imprensa, internautas, cidadãos que acompanham pela 
TV Assembleia. Hoje chegamos ao oitavo dia de greve, oitavo dia de 
paralisação do transporte público em nossa cidade. São mais de 700 mil 
usuários que utilizam esse serviço e que estão há mais de uma semana 
sem exercer o seu direito de ir e vir à faculdade, ao colégio, ao trabalho, 
de exercer as suas atividades. Cidadãos que estão sendo onerados 
indevidamente, pois precisam ter acesso a um transporte alternativo 
que até hoje a Prefeitura de São Luís não legalizou, não buscou dialogar 
com essa categoria. Por essa razão que a prefeitura se torna refém das 
empresas de ônibus e faz com que o cidadão ludovicense não tenha 
alternativa enquanto consumidor de um transporte público, serviço 
esse essencial. Senhoras e senhores, eu venho à tribuna para esclarecer 
e acabar com algumas mentiras que são trazidas por aqueles que têm 
a oportunidade de informar as pessoas, mas insistem em mentir, em 
compartilhar fake news, talvez até por falta de informação, por falta de 
conhecimento acerca do transporte público da nossa cidade. Eu gostaria 
de, primeiro, sublinhar que o Governo do Estado, o Governador 
Flávio Dino, desde março de 2016, já incentivou, já isentou o ICMS, 
reduzindo alíquota de 18% para 2%, uma das menores do país. Então, 
reivindicações para incentivos fiscais e para redução da alíquota do 
ICMS é uma reivindicação atrasada, pois, desde 2016, o Governo do 
Estado, o governo Flávio Dino, já o faz. Então, fica aqui a informação 
para aqueles que não estudam o transporte público na cidade de São Luís 
e fazem reivindicações tardias, precipitadas, demonstrando seu total 
despreparo ou má-fé. O que se precisa é debater o transporte público 
de forma preventiva. Há mais de 10 meses, a Prefeitura de São Luís, o 
Prefeito Eduardo Braide, não fez nenhum diálogo seja com o sindicato 
de empresários, seja com o sindicato de empregados, de rodoviários. 
Não podemos debater o transporte público só em época de eleição ou 
quando há uma paralisação. É este o problema: falta de diálogo, de 
debate preventivo. E é por essa razão que hoje a prefeitura se demonstra 
refém dos empresários de ônibus. Nós precisamos garantir um subsídio 
para que as empresas possam desenvolver as suas atividades sem gerar 
mais ônus ao consumidor que não aguenta mais pagar pelo aumento na 
energia elétrica, pelo aumento no combustível, pelo aumento do gás de 
cozinha, pelo aumento do quilo do arroz, pelo aumento da cesta básica e 
não vai conseguir pagar um novo aumento na passagem. Nós não vamos 
aceitar aumento na passagem de ônibus ao consumidor ludovicense, 
não vamos aceitar, ainda mais num momento de pandemia. Além de 
garantir um incentivo, é importante dizer de onde vai tirar esse dinheiro, 
o Prefeito Eduardo Braide ficou calado por mais de cinco dias, e foi, 
como de costume, à TV, foi à Mirante para poder apresentar um auxílio 
emergencial, proposta que eu defendia durante toda a campanha, ele 
dizia que não era possível fazer, só que diferente do que eu fiz durante 
a campanha, ele foi à TV Mirante falar de um auxílio emergencial, sem 
dizer de onde e de quanto será esse auxílio, uma proposta totalmente 
vazia. E é por essa razão que ainda estamos em greve. Eu vou sugerir 
aqui ao Prefeito Eduardo Braide, porque o nosso papel aqui é de sugerir 
para que a nossa cidade não pare, como está parada, ele pode cortar, 
reduzir gastos, por exemplo, na Secretaria de Governo, são mais de 
72 milhões de reais. 72 milhões de reais por ano, para a Secretaria de 
Governo. Agora, eu pergunto ao cidadão ludovicense, para onde vai 
esse dinheiro? Qual a política pública é realizada pela Secretaria de 
Governo? De saúde? De educação? De infraestrutura? Não há uma 
política pública que beneficia o povo, as pessoas. Por isso, reduza os 
gastos na Secretaria de Governo e invista no transporte público da 
nossa cidade para que acabe com essa paralisação. Sugiro também, que, 
em vez de gastar mais de dez milhões de reais com a empresa Enter 
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Propaganda e Marketing para ficar fazendo essas placas, colocando 
nas ruas da nossa cidade, colocando para sinalizar um bueiro que está 
no nível, essa é a maior ação de infraestrutura do governo Braide. Em 
vez de gastar mais de dez milhões com placas com a empresa Enter 
Propaganda e Marketing, isso aqui está no Diário Oficial do Município, 
utilize parte desse recurso para fazer com que o transporte da nossa 
cidade volte a funcionar. Por fim, Senhor Presidente, eu concluo aqui 
lembrando que hoje estava marcado para que a Prefeitura detalhasse 
ao Sindicato dos Rodoviários esse incentivo, esse auxílio emergencial, 
mas até agora não tem nenhum encontro marcado, até esse momento 
não tem nenhuma reunião, sequer sinalização de reunião. Sinal de que, 
infelizmente, nós vamos passar mais um dia sem perspectiva de retornar 
às atividades, prejuízo ao consumidor, prejuízo ao comércio, prejuízo 
a nossa economia, prejuízo àqueles que acreditavam que ele estava 
pronto para governar a nossa cidade. Fica aqui a nossa reivindicação 
e fica aqui, por fim, o meu pedido ao Prefeito Eduardo Braide que 
permita a essa Casa Legislativa a participar das reuniões, que permita 
a Assembleia Legislativa participar das reuniões para auxiliar. Nós 
precisamos saber qual é o prejuízo que essas empresas estão tendo, qual 
é a margem de lucro que eventualmente essa empresa tenha por linha, 
quais são as linhas mais rentáveis, quais são as linhas que têm mais 
prejuízo, para que nos permita auxiliar o seu governo, Eduardo Braide. 
Portanto, não faça as coisas às escuras, permita a esta Casa Legislativa 
e à Câmara dos Vereadores participarem das reuniões. Não adianta falar 
só em subsídio sem saber qual é o rombo que essas empresas estão 
tendo e se estão tendo prejuízo, porque não abrem mão do serviço. Que 
venham outras empresas, que venham empresas de fora para prestar 
esse serviço. O que não pode é o consumidor sofrer como está sofrendo. 
A maioria das pessoas da nossa cidade não tem condições sequer de 
pagar um Uber, de pagar para algum outro transporte, para ter acesso ao 
seu direito constitucional de ir e vir.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Com a palavra, o Deputado Fábio Braga, por 
cinco minutos, sem aparte s.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 
todos os que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia, o 
que me traz primeiro a esta tribuna é para saudar os servidores hoje, na 
data comemorativa ao Dia do Servidor Público, fazer uma lembrança aos 
servidores estaduais, aos municipais e aos federais que prestam serviço 
a toda a comunidade e que transformam a máquina pública, de maneira 
que se possa ter e obter os serviços que elas devam prestar. A todos os 
servidores, a todos que são dessa categoria, meus parabéns. O que me 
traz hoje a esta tribuna é o que o Deputado Duarte Júnior me antecedeu, 
o mesmo assunto, é a paralisação dos ônibus na cidade de São Luís. 
Nós sabemos que, independente da categoria ter suas reivindicações 
e elas devem ser, algumas delas ou a maioria deve ter um fundo de 
verdade, uma compreensão que possa fazer valer o princípio de fazer 
a greve, mas nós sabemos que temos que obedecer ao ordenamento 
jurídico de que é garantir o direito de ir e vir das pessoas também. Uma 
paralisação de 100% prejudica a todos. Eu acho que seria a primeira 
coisa a fazer, ou seja, garantir que pelo menos parte da frota estivesse 
nas ruas nos horários de pico. Isso faria com que todos os serviços 
não fossem prejudicados. Eu digo isto porque escolas estão parando, 
serviços de saúde estão cada vez com deficiência de funcionários e 
também cria um transtorno ao cidadão. A falta da escola para os filhos 
de muitos dos nossos pais cria um transtorno grande. Nós já tivemos a 
paralisação por conta da pandemia, tivemos uma retomada agora e uma 
nova paralisação é muito ruim. Muitas consultas marcadas nos serviços 
de saúde estão sendo afetadas porque, às vezes, o prestador de serviço 
não vai e muitas vezes também quem iria receber essas consultas, esse 
serviço também não pode chegar às unidades de saúde. Eu imagino aqui 
o quanto o sofrimento está passando os empresários que nessa retomada 
pós-pandemia já tinha um investimento, está aí chegando o final do ano 
e também as festas que, ao longo do mês de dezembro, são preparadas 
e que o comércio local tinha se preparado para as suas vendas. Esse 
comércio local, alguns funcionando por conta de alguns empresários 

que estão pagando a mais por deslocamento de seus funcionários para 
que possam atender os seus clientes. Eu digo isso também que vai ter um 
feriado prolongado, cidade turística como São Luís, ambiente propício 
para vir muitos e muitas turistas para a cidade, vendo que a cidade está 
praticamente parada e com esse problema sério de transporte público, 
nós estamos aí... devemos ter uma demanda a menor nesse período de 
feriado. E que seria muito bom para os empresários do ramo turístico 
que tivéssemos nesse período agora do feriado incremento maior de 
turista, investimentos maiores no comércio e no turismo local de São 
Luís. Eu digo isso e me preocupo porque nós temos que entender 
que Justiça, a Prefeitura, o Governo do Estado, os órgãos envolvidos, 
os sindicatos de empresários, de rodoviários têm que chegar a um 
entendimento. E esse entendimento tem que ser rápido, não podemos 
demorar, já estamos há uma semana, desde quinta-feira passada, não 
temos os serviços de ônibus na cidade de São Luís. Desde 2014, nós 
não tínhamos uma paralisação tão grande e naquele momento, naquele 
ano, houve uma paralisação muito parecida como essa agora. Eu 
entendo que só o aumento do transporte não é um fato que se deve ser 
levado em conta, nós temos que também esperar nesse momento para 
fazer todo um estudo, todo um levantamento do sistema público... nós 
temos que fazer um estudo de todo sistema rodoviário e dos serviços 
públicos na cidade de São Luís. Eu entendo que essa discussão tem 
que ser feita agora, nós temos que chamar as classes envolvidas, o 
Governo do Estado, os órgãos do Governo e da Prefeitura envolvidos, 
para que se possa fazer nesse momento todo um estudo para que se não 
tenha, daqui a alguns dias, uma nova paralisação. E eu entendo que 
esse momento, também, possa ser feito dessa maneira, ser analisada as 
planilhas dos empresários, temos visto aí que vários e vários aumentos 
do combustível podem ter afetado a planilha dos empresários, assim 
também como vários e vários desse aumento afeta também a quem vai 
receber esse serviço. Nós temos aí inúmeras pessoas que estão sofrendo 
com esses aumentos abusivos de gás. Só finalizando, eu queria que esse 
entendimento fosse o mais rápido para que a população sofresse cada 
vez menos.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham pela TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Que 
Deus seja louvado! Deputados, tem deputado ocupando a tribuna, 
por gentileza. Eu já aproveito para chamar a atenção dos deputados, 
principalmente do líder do governo. Hoje, Dia do Servidor Público, e 
mais uma vez eu ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão para cobrar do Governador Flávio Dino reajuste geral para 
todos os servidores públicos. Reajuste para todos os servidores públicos 
do Estado do Maranhão. Hoje, no Dia do Servidor Público, eu aproveito 
para cobrar do Governador Flávio Dino, pois tem sete anos que não 
realiza reajuste para o servidor público. Cobrar também do Governador 
Flávio Dino, neste momento do Dia do Servidor, a nomeação de todos 
os aprovados em concursos públicos. E, senhoras e senhores, eu trago 
para a tribuna desta Casa, Deputado Rafael Leitoa, o Governador Flávio 
Dino, na manhã de hoje: “Parabéns aos colegas servidores pelo nosso 
dia. Sou Servidor Público desde 1989”. Servidor Público não quer 
só mensagem no Twitter. Mensagem no Twitter, ele deixa para trocar 
acusações, intempéries, com o Presidente da República como ele sempre 
faz. Os servidores públicos querem reajuste e nomeação dos aprovados 
em concurso. Mas eu continuo, olha o que Governador Flávio Dino 
diz: “Serviço público é essencial, por isso expandimos, no Maranhão, 
a exemplo de muitas novas escolas e hospitais...”. Solicitamos a 
relação de todas as Escolas Dignas do Estado do Maranhão para que 
possamos fiscalizar. Por último, “E apoiamos a classe com ações, como 
o Hospital dos Servidores”. É muita cara de pau! No Dia do Servidor 
Público, ele ainda vem falar do Hospital do Servidor. Deputado Rafael 
Leitoa, nós denunciamos aqui, nesta Casa, estão fazendo um seletivo 
eleitoreiro, no Hospital da Ilha, um seletivo eleitoreiro com prazo de 
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validade de um ano. Vai acabar depois das eleições do ano que vem, 
ou seja, vão contratar servidores, vão contratar profissionais para 
trabalhar no Hospital da Ilha somente por um ano, para utilizar como 
cabide eleitoral, para utilizar como força de manobra. Nós já tínhamos 
denunciado aqui, na tribuna, e aí ontem nós trouxemos a cereja do bolo: 
fraude no seletivo do Hospital da Ilha, e o mais grave, olha o cara de 
pau, olha o que a EMSERH faz, publica nas redes sociais, Deputado 
Yglésio, Deputado Rafael, Deputado Vinícius, Deputado Antônio 
Pereira, que Deputado Wellington está com fake news, dizendo aqui 
que os candidatos que tentaram fraudar foram desclassificados. Eu 
vou desmascarar a mentira, a tentativa de escamotear, de enrolar, de 
manipular a população. Senhoras e senhores, vejamos aqui. Essa foi 
a relação final. O candidato tinha que se inscrever via on-line e olha 
a fraude, olha a máfia, olha aqui a mensagem que eu recebi ontem. 
“Deputado, esse seletivo está cheio de falcatruas. É para colocar aliados 
do governo, para colocar apadrinhados políticos, para colocar indicação 
de deputado e secretário. Deputados, vocês já colocaram já a lista de 
vocês? Já colocaram a lista de vocês lá no Hospital da Ilha? Olha aqui 
a denúncia grave: após alguns dias a minha esposa estava tentando 
fazer a inscrição e consegui imprimir não com o nome dela, o nome 
que estava constando não era o dela. Por dois dias seguidos tentando 
fazer a inscrição e aparecia o nome de outra pessoa, e ela imprimiu 
para mostrar a fraude. Ela tentando fazer a inscrição e apareceu de 
outra pessoa. Eu queria ver, já que falaram que são homônimos, que 
eles listassem os nomes com os respectivos números de CPF de cada 
um deles. Minha esposa fazendo a inscrição dela, quando ela enviava 
a inscrição e ia imprimir saía o nome dessa pessoa, isso foi durante 
dois dias. O candidato tentando fazer a inscrição e durante dois dias 
aparecia o nome de outra pessoa para ela imprimir. Se não é fraude, 
se não é máfia, o que é? Mas vamos voltar para lista que eu denunciei 
ontem: e eu chamo atenção, pessoal da EMSERH que deve estar 
ouvindo atentamente, é para vocês da EMSERH que eu quero falar, 
está aqui a relação final. Quer dizer que na relação final vocês não 
constataram, não verificaram? Ah, não, deputado, nós verificamos, já 
emitimos até a nota. Deputado, o seletivo conforme explícito em edital. 
Senhor Presidente, eu preciso só concluir, me dê dois minutos, como 
foi concedido aos outros deputados, por gentileza, eu concluo em dois 
minutos. A inscrição dos candidatos em cargos diferentes. Já mostramos 
aqui que teve candidato que pegou a ficha, recebeu a ficha impressa de 
outro candidato. Mas vamos a alegação de vocês: conforme o edital no 
item 2.8, cabe à Empresa Maranhense EMSERH o direito de excluir do 
processo seletivo aqueles que preencheram com dados incorretos, bem 
como aquele que prestar informações inverídicas. É verdade, realmente, 
é verdade. Só que vocês divulgaram uma nova lista, somente com 17 
nomes, ou seja, convocando outros candidatos, supostamente, porque 
vocês eliminaram aquele que estava com duplicidade. Mas é muita cara 
de pau de vocês da EMSERH, é muita cara de pau. Vocês substituíram 
17, mas não só são 17, tem 200, 200, só que nós achamos em uma 
pesquisa rápida, no gabinete, tem 200 repetidos. Nós, que não somos 
da EMSERH, estamos fiscalizando, aí vem a cara de pau da EMSERH. 
Deputados, olhem como é que eles tentam fazer, desqualificar quem faz 
a denúncia dizendo que é fake news. Eles não tentam mostrar a verdade 
ou anular o seletivo, tentam desqualificar quem mostra a verdade, 
tentam desqualificar quem critica, tenta desqualificar quem aponta os 
erros, tenta desqualificar quem aponta solução. Inclusive, solicitamos, 
por meio da Assembleia Legislativa, um ofício solicitando que eles 
apresentem essa relação completa. Solicitamos ao Governo do Estado 
e à EMSERH que apresente uma lista completa com a convocação de 
todos e o pedido de informação que justifique, em virtude do resultado 
final com mais de 200 candidatos. E eu vou protocolar agora aqui na 
Assembleia e vou lá na EMSERH agora, eu vou lá, eu estou aqui é 
para fiscalizar, é para cobrar, é para mostrar os problemas e apresentar 
a solução dos problemas. E eu vou pessoalmente, eu não arrego não. 
Estou aqui denunciando cabide de emprego, estou aqui denunciando 
fraude e eles têm que se explicar, porque eu estou indo também agora 
ao Ministério Público. Pedi a intervenção do Ministério Público, 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e todos os órgãos de 

conselho. Conselho de Contabilidade, Conselho de Administração, 
Conselho de Enfermagem, Conselho de Fisioterapia, todos têm que se 
posicionar diante desse escárnio, dessa palhaçada do Governo do Estado. 
Palhaçada! Está aqui a última relação só com 17, só vão substituir 17, 
tem 200 repetidos! Vão beneficiar quem? Estamos cruzando inclusive 
essa relação com servidores de outros órgãos e já encontramos... Eu me 
inscrevi no Grande Expediente, por gentileza. Muito obrigado. Eu volto 
em um momento oportuno, porque denúncias contra esse desgoverno 
incompetente que está massacrando a população do Maranhão e os 
servidores públicos sem aumento há sete anos. Tem um deputado aqui 
que fiscaliza, que cobra e vai para cima desse desgoverno incompetente 
e comunista de Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de 
Ordem) - Senhor Presidente, eu estou inscrito no Grande Expediente 
apenas para registrar e também, de acordo com o Regimento, somente 
pode fazer inscrição no Grande Expediente de 15 em 15 dias, só para 
registrar essa Questão de Ordem aqui.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, Questão de Ordem. Deputado 
Wellington do Curso, por gentileza. É só verificar o livro de assinatura 
do Grande Expediente. Não tem como o Deputado Duarte havia falado, 
não há assinatura dele nem solicitação para o Grande Expediente, 
como eu solicitei, primeiro, da tribuna que Vossa Excelência possa me 
conceder o Grande Expediente ou então, se for um equívoco da minha 
parte, que possa ser corrigido, mas eu não verifiquei no livro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Vamos continuar com a Ordem do Dia. A Mesa 
vai fazer a verificação. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Projeto de lei em discussão e votação em 
segundo turno. Projeto de Lei nº 348/2021, de autoria do Deputado Ciro 
Neto, que institui as diretrizes para a Política Estadual do Maranhão, 
gera emprego e renda e dá outras providências. Parecer favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator Deputado 
Adelmo Soares, e da Comissão de Assuntos Econômicos, relator 
Deputado Carlinhos Florêncio. Deputados que aprovam, permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº352/2021, de 
autoria do Deputado Ciro Neto, que institui, no âmbito do Estado 
do Maranhão, as diretrizes para o Programa Ser Criança e dá outras 
providências. Parecer favorável da CCJ, com substitutivo, relator 
Deputado Adelmo Soares, e da Comissão de Defesa dos Direitos 
Humanos e das Minorias, relator Deputado Duarte Júnior. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto 
de lei em discussão e votação em segundo turno para tramitação 
ordinária. Projeto de Lei nº 291/2020, de autoria da Deputada Dra. 
Helena Duailibe (lê). Parecer favorável da CCJ, relator Deputado 
Ricardo Rios, transferido para a Ordem do Dia do dia 27 de outubro 
de 2021, devido à ausência da autora. Em discussão. Deputados que 
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei nº 300/2020, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em 
discussão Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 301/2020, de autoria da Deputada 
Doutora Helena Duailibe (lê). Em discussão. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 6 da pauta. 
Projeto de Lei n.º 352 de 2020, de autoria da Deputada Helena Duailibe 
(lê). Em discussão. Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Item 7. Projeto de Resolução 016/2020, de 
autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. 
Requerimento à deliberação do plenário. Requerimento nº 400/2021, de 
autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão, em votação, 
os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 
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9. Requerimento nº 403 e 404/2021, de autoria da Deputada Professora 
Socorro Waquim e Deputada Dra. Cleide Coutinho (lê). Como vota a 
Dra. Cleide Coutinho? 

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Como vota o deputado Paulo Neto? Pelo 
deferimento. Deferido. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Inscrito, por 30 minutos, com direito a aparte, 
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Agora com mais tempo 30 minutos, sem correria, 
sem atabalhoar as palavras e eu já volto no discurso, Deputado Rafael 
Leitoa me chamou minha atenção. Deputado, mas não são homônimos. 
Na Língua Portuguesa, homônimos são palavras com a mesma 
pronúncia e em alguns casos com a mesma grafia. Mas, Deputado 
Rafael Leitoa, é a mesma pessoa com a mesma data de nascimento. Não 
existem homônimos aqui. Isso mostra nada mais e nada menos do que 
uma patacoada do governo. São mais de 200 nomes. Nós evidenciamos 
aqui e anunciamos, ontem, que um desses nomes aparece nove vezes na 
lista, com a data de nascimento de 1º de novembro de 1959 e aparece 
mais três vezes com a data de 1º de novembro de1964. Também aparece 
com a data de 1º de novembro de 1965. É caso de polícia, tem que ser 
investigado. Nós já encontramos inclusive alguns servidores que são da 
área da saúde, encontramos servidores que são da Acqua. Tem alguma 
coisa errada ou tudo está errado. É preciso fazer alguma coisa, não 
somente tentando se justificar e, principalmente, atacando quem 
apresenta a falha, atacando quem apresenta o erro. Querem desqualificar 
quem apresenta o erro, quem apresenta a falha. Deveriam era agradecer: 
Deputado Wellington, somos muito gratos por ter descoberto essa 
fraude, essa marmelada, essa confusão. Deveriam era agradecer se 
fossem transparentes, se fossem corretos, aí sim deveriam agradecer. 
Mas, não, tentam desqualificar. Vamos aos fatos com calma. Já fiz o 
pronunciamento do primeiro expediente, já tenho material suficiente 
para dar entrada no Ministério Público, no Tribunal de Contas do 
Estado, acionar todos os órgãos de classe que tiveram cargos oferecidos 
no seletivo, desde a OAB, Coren, Conselho Regional de Contabilidade, 
Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de 
Odontologia, Conselho Regional de todos os órgãos, sem exceção. 
Vamos acionar todos para que tomem as devidas providências, as 
medidas cabíveis. Estamos protocolando um requerimento, aqui, na 
Assembleia, já que tem transparência, já que está tudo ok, vamos ver se 
dessa vez passa requerimento porque nunca é aprovado um requerimento 
do Deputado Wellington. Único requerimento que foi aprovado até 
hoje, graças à complacência do Deputado Rafael Leitoa, foi a visita da 
Funac. Fora isso, nem requerimento passa. Então, vamos solicitar à 
base do governo para que possa aprovar esse requerimento, já que não 
tem rabo preso, já que não tem falha, já que não tem erro, que já está 
tudo catalogado, foi feito tudo com lisura, então, aprovem o 
requerimento. Apresentamos o requerimento para que a empresa, a 
EMSERH, possa se explicar. Vamos aos fatos então. Iniciei o meu 
pronunciamento chamando a atenção para o Dia do Servidor, Servidor 
Público Estadual, que está na taca, que está sofrendo. Só para V. Ex.ªs. 
terem uma ideia, de reposição salarial para os servidores públicos tem 
que ser no mínimo de 49,5%, quase 50% no mínimo. Reposição salarial 
dos últimos sete anos, no mínimo 50% de reposição salarial. Mas o 
Governador Flavio Dino não é o governador que atende, que agrada, 
que ajuda, que gosta de servidor público, ele não gosta de servidor 
público, Governador Flávio Dino é um governador que não gosta do 
servidor público, não faz reajuste do servidor público e não faz concurso 
público. O Estado do Ceará está fazendo concurso para vários cargos, 
outros estados estão fazendo concursos, o Governador Flávio Dino é o 
governador que não reajusta salários dos servidores e que não faz 

concurso público, mas, em contrapartida, é o governador dos contratos 
temporários, dos seletivos fraudulentos, vocês lembram que já 
denunciamos o seletivo fraudulento para agentes penitenciários, lá de 
Carolina, eu fui lá, eu fui a Carolina, lá na relação constava um nome de 
uma igreja evangélica. É com o se tivesse esperando o pastor indicar 
quem seria o contemplado com aquela vaga. Então, Governador Flávio 
Dino respeito o servidor público e respeite a população do Maranhão, 
realize reajuste para os servidores e concurso público para todas as 
áreas do Maranhão, é o nosso pedido, a nossa solicitação e a nossa 
cobrança, Governador Flávio Dino, você que está nos acompanhando 
na TV Assembleia, você que está nos acompanhando, quem vos fala 
nesse momento é o Deputado Wellington do Curso, Deputado que não 
tem sangue na política, que não tem sobrenome na política, está no 
segundo mandato, graças a Deus e aos votos limpos, os votos 
conscientes, igual a você, você que está em casa, você que está nos 
acompanhando pela TV Assembleia, Deputado Wellington luta todos os 
dias pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos da população. E é 
por isso que eu estou aqui me esgoelando, gritando, cobrando, 
denunciando, para que o governo faça alguma coisa. E o governo faz, 
faz o quê? Publicação no Twitter, o governo faz publicação nas redes 
sociais, governador faz, mente, engana e enrola, olha o que o Governador 
Flávio Dino foi fazer, hoje, Governador Flávio Dino, eu vou já responder 
ao Governador Flávio Dino, vou já colocar lá, parabéns aos colegas 
servidores, Flávio Dino, servidores não querem publicação no Twitter, 
querem reajuste de quase 50%. Governador Flávio Dino, a população 
quer concurso público e chega, chega de seletivo fraudulento 
beneficiando aliados políticos. Eu que não tenho a relação, aqui agora, 
senão iria declinar um monte de nome de prefeitos, de ex-prefeitos, 
vice-prefeitos, de quem perdeu eleição, tudo contemplado na folha de 
pagamento do Governo do Estado, tudo contemplado. Tudo contemplado 
na folha de pagamento do Governo do Estado. E você trabalhador que 
está em casa, está desempregado, ganha só um salário-mínimo, é esse o 
Governo do Maranhão que a gente tenta mudar, é esse o Governo do 
Maranhão que nós estamos lutando para melhorar, é esse o Governo do 
Maranhão que eu fiscalizo. Eu fui eleito para legislar, criar leis e ao 
mesmo tempo fiscalizar aplicação do dinheiro público, fiscalizar as 
ações do Executivo, e isso que nós estamos fazendo. Muito embora o 
Governo do Estado tenha a maioria nesta Casa. Deputado Neto, quero 
um particular com V.Exa., depois. Recebeu minha mensagem? Mandei 
mensagem para V.Exa. E aqui nesta Casa, nós atuamos de forma firme, 
de forma independente, nós não temos cargo no governo, eu não tenho 
um cargo de vigia no governo, eu não tenho emendas parlamentares, 
porque o governo perseguidor, mesmo as emendas parlamentares 
impositivas, o governo não paga. Por quê? Porque o Deputado 
Wellington é um calo no sapato de Flávio Dino, fiscaliza, cobra, 
denuncia, e ele manda os seus apaninguados me atacar nas redes sociais, 
na cara de pau dizer que é fake news. Vou mover uma ação contra o 
diretor da EMSERH. Como que é fake news, V.Exa? Como é que é fake 
news, cidadão? Como é que é fake news? Estão aqui as relações. Estão 
aqui as denúncias. Vocês vão ter que se explicar no Ministério Público, 
vão ter que se explicar no Tribunal de Contas do Estado. Então, vamos 
aos fatos. Há mais ou menos 15 dias, eu denunciei que o Estado do 
Maranhão estava realizando um seletivo para colocar trabalhadores no 
Hospital da Ilha, que vai ser inaugurado ainda este ano. O Hospital da 
Ilha que, diga-se de passagem, já era para ter sido inaugurado, mas 
sempre se aproveitam de obra eleitoreira, próximo da eleição, para 
querer se aparecer, mas a população já acordou. Flávio Dino já teve 
70%, caiu para 65%, caiu para 55% e hoje está abaixo de 40%, por quê? 
A população está vendo as mentiras. Claro! Os piores índices na 
educação, os piores índices na segurança alimentar, mais de 1,400 
milhão maranhenses vivendo na extrema pobreza. Vai enganar quem? 
Vai enrolar quem? Com propagandinha na hora do Jornal Nacional? 
Com propagandinha na hora do Fantástico? Para você que está em casa 
e que não sabe, essa propaganda na hora do Fantástico, no Jornal 
Nacional, que o governo usa para mentir, é dinheiro público e é muito 
caro. O horário mais caro da televisão brasileira é no horário do 
Fantástico e do Jornal Nacional. O governo Flávio Dino usa os impostos, 
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o dinheiro arrecadado com os impostos do trabalhador, para gastar com 
propaganda enganosa, propaganda mentirosa, no horário nobre da 
televisão brasileira. Eu quero ver é o Governador Flávio Dino fazer uma 
propaganda reconhecendo os seus erros. Reconheça. Reconheça os seus 
erros, Flávio Dino. Um milhão e 400 mil maranhenses na extrema 
pobreza. Nós temos 20% de maranhenses passando fome. Nós temos o 
maior número de contratados seletivados da história. Só faz concurso 
para a Polícia Militar e para a Polícia Civil porque ele não pode colocar 
qualquer pessoa, tem que ter curso e formação, ele não pode terceirizar, 
não pode colocar arma na mão de qualquer um e ele sabe disso. O único 
concurso realizado, nos últimos anos, foi para a Polícia Militar e para a 
Polícia Civil, porque ele não pode enrolar, ele não pode enganar, tem 
que fazer o curso de formação e tem que colocar arma na mão do 
cidadão, mas só que tem um detalhe: ele enganou 3.200 homens e 
mulheres que fizeram o curso de formação, e ele só nomeou 1.214. Tem 
mais de 1.700 homens que foram enganados, ludibriados, enrolados 
pelo Governador Flávio. Esse é o governador da mentira. Mas vamos lá. 
O Governador Flávio Dino diz: “Apoiamos todos os servidores 
públicos”. Senhor Flávio Dino, eu faço um desafio. Se apoia os 
servidores públicos, vou fazer um desafio, na manhã de hoje, se o 
Governador Flávio Dino apoia os servidores, e ele disse: “Parabéns aos 
colegas servidores pelo nosso dia. Sou servidor público desde 89, o 
serviço público é essencial, por isso expandimos no Maranhão”. Se 
Vossa Excelência defende o servidor público, eu o desafio, neste 
momento, a fazer um reajuste de todos os servidores públicos do Estado 
do Maranhão: Polícia Militar, Polícia Civil, Aged, professores, todos os 
servidores públicos do Estado do Maranhão. Eu coloco todas as minhas 
emendas parlamentares, que o senhor não pagou até hoje, para lhe 
ajudar a dar o reajuste dos servidores. Eu coloco todas as minhas 
emendas parlamentares, que o senhor não pagou até hoje, para ajudar a 
dar o reajuste para os servidores públicos do Estado do Maranhão. Mas 
ele continua com essas ações. Vamos inaugurar o Hospital do Servidor. 
Então, para falar do Hospital do Servidor, há 15 dias, eu denunciei que 
estão contratando, selecionando pessoas para trabalhar no Hospital do 
Servidor para uso eleitoreiro, somente isso, uso eleitoreiro, você que 
está em casa, vai dizer: não, deputado, as pessoas estão passando 
necessidade e precisam trabalhar, eu também concordo, mas por que 
não faz um concurso público? Teve tanto tempo para realizar o concurso 
público, já tinha realizado todas as etapas, a inscrição, a prova, todas as 
etapas do concurso, e agora ia nomear os aprovados no concurso para 
trabalhar no Hospital da Ilha, mas por que não faz, para você que está 
em casa entender, o seletivo tem prazo de validade de um ano, e isso 
mesmo, vão ser nomeados agora em novembro e dezembro, para 
trabalhar até novembro e dezembro do ano que vem, durante o ano de 
eleição são contratados, são seletivados, passaram no seletivo, e aí tem 
que ficar amordaçado, tem que votar em quem eles mandam, nos 
deputados que indicaram a lista para colocar fraude no seletivo, os 
secretários estão sendo beneficiados, todos aqueles que vão ser 
beneficiados, para a eleição de deputado estadual, deputado federal e 
senador, no próximo ano, bem como para governador, só isso, seletivo 
temporário de um ano, de forma eleitoreira, vou mais uma vez fazer a 
pergunta: por que não realizaram um concurso, ou não realiza um 
concurso? Dá tempo de fazer a inscrição, dá tempo de fazer a prova, 
fazer todas as etapas, e nomear os aprovados, por quê? Porque, a partir 
do momento que você é aprovado no concurso, você não tem cabresto, 
você não precisa votar em que eles mandam, você aprovado em 
concurso público, você é servidor público, um aprovado em concurso 
público, ele não e apadrinhado político, ele não deve favor a político, 
ele passou com o seu mérito, por meio do seu estudo, por meio do seu 
esforço. É por isso que Flávio Dino não quer aprovado em concurso, ele 
não quer aprovado em concurso, ele quer seletivo, ele quer contratado, 
ele quer cargo comissionado, para quando chegar época de eleição, ir 
para o retorno levantar bandeira, distribuir santinho, fazer reunião 
porque ele não tem moral, não tem crédito para levar a população para 
suas reuniões, aí tem que convocar os seletivados, os contratados, os 
comissionados para ficar com bandeira e também para distribuir 
santinho. Um aprovado em concurso não. Ele foi aprovado, mérito, 

estudou para isso. É por isso que Flávio Dino não respeita os servidores 
públicos e nem respeita aqueles que estudam para passar em concurso. 
Tem que ir para Fortaleza, tem que ir para outro estado, e a consciência 
de Flávio Dino nem pesa. Não tem concurso para saúde no Maranhão, 
mas teve concurso para saúde do Ceará, seis mil vagas - seis mil vagas. 
Deputados, Deputado Carlinhos, Deputado Fábio, para o Ceará teve 
seis mil vagas em concurso para saúde. Saíram várias caravanas do 
Maranhão, infelizmente, um ônibus tombou, um ônibus virou, um 
ônibus capotou. Maranhenses que não têm concurso no Maranhão na 
área da saúde, tiveram que pegar a excursão para ir fazer prova no 
Estado do Ceará, infelizmente, um ônibus capotou, um ônibus virou. 
Trinta maranhenses saindo do Maranhão em busca de oportunidade em 
outro estado porque o Governador Flávio Dino é mau, é malvado, é 
perverso, e não realiza concurso público. O maranhense tem que sair 
para outro estado, o ônibus capotou na estrada, trinta maranhenses 
feridos, quatro vieram a óbito, inclusive uma enfermeira, uma 
enfermeira veio a óbito buscando uma aprovação em um concurso 
público em outro estado, enquanto o Flávio Dino faz seletivo 
fraudulento, vagabundo, xexelento. Cadê o Ministério Público? O 
mínimo que vocês tinham que fazer agora era anular esse seletivo 
fraudulento. Tinha que anular. Era isso que vocês tinham que fazer. 
Respeitem a população do Maranhão, os enfermeiros, os médicos, os 
técnicos de enfermagem. Tem que anular esse seletivo. Nós vamos levar 
ao Ministério Público, vamos levar ao Tribunal de Contas e a todos os 
órgãos de classe o que aconteceu com esse seletivo, à OAB, ao Coren, 
ao Conselho Regional de Administração, de Contabilidade, a todos. 
Vamos tratar de seletivo, vamos tratar do seletivo. Então eu já tinha 
denunciado que ele eleitoreiro, não é eleitoreiro? Era eleitoreiro. O 
edital é bem claro, pedia que o candidato fizesse só uma inscrição. Eu 
sei que tem o desespero de algumas pessoas que fazem mais de uma 
inscrição, eu sei disso, é perfeitamente normal, natural, e quem fez mais 
de uma inscrição que seja responsabilizado por isso, sem problema 
nenhum. O problema é: o camarada tem uma lista para ser divulgada, aí 
divulga a lista final, lá ninguém olhou que tem uma pessoa nove vezes 
na lista, outro aparece cinco vezes na lista, 200 pessoas repetidas, e o 
líder do governo, Rafael Leitoa, vem dizer que são homônimos. Na 
Língua Portuguesa, homônimos são palavras parecidas e, às vezes, até 
com a mesma grafia e a mesma pronúncia. Meus amigos, a pessoa que 
está nove vezes com o nome da lista tem o mesmo nome, a data de 
nascimento, 1º de novembro de 59, 1º de novembro de 64, 1º de 
novembro de 65. Como é que é homônimo? Mas tudo bem, eles 
disseram que cancelaram, suspenderam, anularam, retiraram todos que 
estavam duplicados e aí fizeram uma nova lista. Olha o que a lista diz: 
“Tendo em vista a desclassificação de candidatos por duplicidade na 
realização da inscrição, conforme processo administrativo número tal, 
que tem a finalidade de contratação imediata”. Eles disseram que 
fizeram a desclassificação, mas só de 17. Aí tudo bem, mas não 
colocaram a relação dos 17 que foram desclassificados. Eu não sei, a 
população não sabe, nós estamos denunciando e queremos saber! Eles 
alegam, eles justificam: “Conforme o edital, no item 2.8, cabe à Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares o direito de excluir do processo 
seletivo aqueles que o preencherem com dados incorretos, bem como 
aqueles que prestarem informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente”. Em cumprimento a este, ainda na segunda-
feira, no dia 25, a empresa procedeu com a divulgação do segundo 
edital de convocação para a comprovação de títulos e experiência, 
inclusive com a justificativa. Realmente, mas só com 17. Nós, numa 
verificação rápida de uma tarde e uma noite, constatamos mais de 200 
nomes duplicados, mais de 200 nomes que têm a mesma situação, e a 
Emserh diz que vai fazer. “Tão pouco a empresa pode excluir nomes 
iguais, afinal, não é incomum a existência de pessoas homônimas”. 
Querem justificar que são homônimas, são pessoas que têm o mesmo 
nome, mas a data de nascimento coincide. Só para vocês terem ideia, 
tem um rapaz aqui chamado Alexandro Serra de Souza que aparece 
cinco vezes e a data de nascimento é a mesma, 21.08.1957. Meus 
amigos, quer dizer que, em 1957, nasceram cinco Alexandres Serra de 
Souza e todos os cinco estão querendo fazer o seletivo? Todos os cinco 
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se inscreveram no seletivo para cargos diferentes? É muita palhaçada! 
É muita palhaçada com a cara da população. A empresa procedeu a 
divulgação, segundo o edital, só o item dois, além de desclassificação 
dos candidatos, a Lei Geral de Proteção de Dados impede a divulgação 
desses nomes. A EMSERH procurou as autoridades competentes, fez a 
denúncia formal e aguarda o requerimento dos trâmites jurídicos. Ok! 
Nós também vamos fazer o mesmo, estamos protocolando aqui na 
Assembleia e vamos protocolar para vocês. Sabemos que é de 
salvaguarda dos dados individuais, mas estamos solicitando a V.Exa. 
que tem mais de 200 nomes duplicados e é por isso que estamos 
apresentando, de forma oficial na Assembleia e levando até vocês 
também uma cópia do Processo Administrativo n° 210376 e pode ter 
certeza que eu vou me debruçar sobre ele. Vou me debruçar, vou me 
dedicar, carinhosamente, atentamente, sobre cada detalhe e sobre cada 
nome. É por isso que estamos solicitando para a Assembleia aprovar, 
por meio da Mesa ou pelos deputados, mas eu vou encaminhar, com 
base na Lei de Acesso à Informação, levar até V.Exas. para que possam 
encaminhar uma cópia para Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. E vamos também, formalizar a denúncia ao Ministério 
Público, ao Tribunal de Contas para que possa também proceder uma 
investigação. Porque tudo bem, colocaram uma lista chamando e 
classificando mais 17, mas como só 17? Se tem 200 nomes duplicados, 
ou seja, verdadeira patacoada, verdadeira confusão que vocês estão 
fazendo com essa lista e já mostrei com várias provas, com vários 
elementos que vocês erraram e feio, e olha como a denúncia chegou até 
ao gabinete. “Esse seletivo tem falcatrua, minha esposa fez a inscrição 
na hora de imprimir a ficha, saiu o nome dos dados de outra pessoa, 
minha esposa fazendo a inscrição dela, quando ela enviava a inscrição 
e ia imprimir saia o nome dessa pessoa, eu salvei que eu achei estranho”. 
Vou levar até o Ministério Público, que dizer que é correto, EMSERH, 
a pessoa fazer a inscrição, quer dizer que vou fazer a minha inscrição, 
Carlos Wellington e aparece lá Fábio Braga, está correto? Palhaçada, 
palhaçada com a cara e população, palhaçada e eu denunciei que seria 
seletivo eleitoreiro por um ano de vigência, durante o período eleitoral, 
para colocar cargos eleitorais, lideranças, por que não fez o concurso, 
por que não faz o concurso? Tinha dado tempo, inscrições, prova, 
nomeação até dezembro, ainda dá tempo, corrijam, corrijam, faça algo 
de bom para a sociedade, nos últimos sete oito anos, corrijam, faça o 
concurso público para todas as áreas, para médico, para enfermeiro, 
para fisioterapeuta, para enfermagem, para técnico em radiologia, para 
técnico administrativo, assistente administrativo, contador, engenheiro, 
faça para todos os cargos, mas não enganar a população, população não 
é mais besta, população já acordou, chega de enganação! Chega de 
enganação! Que papelão feio, Flávio Dino! Que papelão feio! V. Ex.ª 
tem mais cinco meses no governo e com esse papelão feio! Será que é 
para poiar V. Ex.ª para o Senado da República? V. Ex.ª não quer chegar 
ao Senado da República com as mãos sujas desse jeito, já basta os 
servidores públicos aos quais V. Ex.ª não concedeu reajuste, os 1.700 
aprovados na Polícia Militar, homens e mulheres que largaram seus 
empregos, largaram faculdade, fizeram o curso de formação, e V. Ex.ª 
os enganou, mentiu, ludibriou, enrolou. Depois que se reelegeu, chamou 
de cadastro de reserva. Até antes, V. Ex.ª fazia com que eles sonhassem. 
O Governador Flávio Dino é um ladrão de sonhos, fez com que os 
aprovados em concurso da Polícia Militar sonhassem que iam ser 
nomeados. Ele roubou o sonho de homens e mulheres aprovados no 
concurso da Polícia Militar, porque, antes da reeleição, ele dizia que ia 
nomear todos os aprovados, mas, depois que se reelegeu, ele começou 
a chamar de cadastro de reserva, e não atende, não ouve os homens e as 
mulheres que foram ludibriados, enrolados pelo Governador Flávio 
Dino, pai da mentira. Governador Flávio Dino, faça algo de bom nos 
últimos sete anos. Como dizem que a população tem a memória curta, 
V. Ex.ª praticou tanto maldade, tanta maldade com a população, com a 
classe política, V. Ex.ª praticou tanta maldade com deputado desta 
Casa! Quantos deputados da legislatura passada o apoiaram e V. Ex.ª 
passou com rolo compressor na cabeça desses deputados! Eu peguei 
uma lista de deputados que vão ser contemplados com emendas. Eu vi 
um deputado da base que vai receber 8 milhões de emendas. Oito 

milhões de emendas! Oito Milhões de emendas! Eu não posso fazer 
isso. Mas vejam o absurdo! Aí tem determinados deputados que não se 
impõem na Assembleia, na votação das emendas impositivas serão 
aumentadas, no ano que vem, completa para os deputados, com base na 
Receita Corrente Líquida do Estado, deputados que não se posicionam 
com relação a determinadas votações. O Governador Flávio Dino 
contraiu um empréstimo de 180 milhões e vai pagar mais de 300 
milhões só de juros, e ninguém diz nada. Ninguém fala nada. É esse o 
desgoverno que nós estamos combatendo. É esse o desgoverno que o 
Deputado Wellington tem coragem, tenacidade para enfrentar, para 
desmascarar. Vejam, somos 42 deputados, estou há uma hora falando, 
meia hora falando para mostrar as mentiras, os descasos de um governo 
fracassado. O Governador Flávio Dino iludiu a todos, enganou a todos, 
mentiu a todos, dizendo que ia ser a mudança, que o Maranhão estava 
sendo administrado, há 40 anos, por um grupo e que ele ia ser a 
mudança, mas foi mudança para pior, isso que ele fez, mudança para 
pior. Esta foi a mudança de Flávio Dino: aumentou em mais de 400 mil 
o número de pessoas na extrema pobreza, já tínhamos um milhão, 
passou para 01 milhão e 400 mil maranhenses na extrema pobreza. 
Todos os índices são os piores do Brasil, infelizmente. Infelizmente, os 
piores índices do Brasil estão no Maranhão. E o que me deixa mais 
triste é que o Maranhão é riquíssimo, um Maranhão riquíssimo, de uma 
população trabalhadora, de uma população que acorda cedo, que 
trabalha. De uma população aguerrida, população corajosa, de 
agricultores, lavradores, pescadores, comerciantes. Uma população 
batalhadora, mas um governo desastroso, um governo que destruiu o 
Maranhão. O que Flávio Dino vai deixar no seu legado? A destruição, o 
rastro da destruição. Temos que rogar a Deus que o próximo governador 
possa levantar os seus olhos, erguer os seus braços e arregaçar as 
mangas para trabalhar por um Maranhão melhor, um Maranhão de mais 
oportunidades, um Maranhão que tenha educação de verdade, saúde 
pública de verdade, que tenha segurança pública de verdade, não da 
propaganda mentirosa do Governador Flávio que gasta o dinheiro 
público para mostrar um Maranhão que não existe. Tem o Maranhão da 
propaganda e o Maranhão da realidade. E o bom é que nós temos esse 
reconhecimento, somos reconhecidos como a voz do povo do Maranhão, 
que a gente vai na rua, vai na feira, vocês reconhecem que existem dois 
Maranhão, o Maranhão da verdade e o Maranhão da propaganda. Eu 
estou no Maranhão da verdade, eu luto para melhorar o Maranhão da 
verdade, o Maranhão que foi esquecido e abandonado por Flávio Dino. 
Era o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente, obrigado a todos 
pela atenção e a você que está em casa nos acompanhando, é a última 
Sessão da semana. Que você tenha uma ótima quinta-feira, uma ótima 
sexta, um bom final de semana, um ótimo finado, um ótimo final de 
semana e com feriado de finados para você e para sua família, que Deus 
estenda as mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Aqui tem um 
Deputado de verdade, um Deputado atuante e que luta por você. Que 
Deus abençoe a todos! 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. HELENA DUAILIBE - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Democrático PL/Republicanos, líder Deputado Vinícius 
Louro, declina. Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade, 
líder Deputado Ciro Neto, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão, líder Deputado Professor Marco Aurélio. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão 
de Ordem) - Pela Ordem, Senhora Presidente, eu quero em nome 
do Bloco, só fazer uma colocação, Deputado Yglésio, pediu tempo, 
o tempo será do Deputado Yglésio, mas apenas para dizer que hoje, 
Senhora Presidente, está acontecendo o programa ‘Saúde na Praça’, 
em Santa Inês, e eu entrei com um requerimento, requerendo que esse 
programa de Santa Inês, mas assim, uma coisa séria e urgente, que vá a 
Imperatriz e à Região Tocantina, estou pedindo para Imperatriz, estou 
pedindo para Amarante e para Estreito, o programa ‘Saúde na Praça’, 
então estamos entrando com o requerimento ainda hoje, para que fique 
registrado aí esse nosso pedido, para Imperatriz, Estreito e Amarante, 
muito obrigado, Senhora Presidente, era isso só.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
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DRA. HELENA DUAILIBE - Deputado dr. Yglesio, cinco minutos, 
com aparte.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Adentramos o oitavo dia de 
greve de ônibus em São Luís. É uma situação que numa quinta-feira 
como essa que a gente vai entrar aí sexta, sábado, domingo, feriado, 
muito provavelmente, em vários lugares imprensados na segunda-feira, 
terça-feira, Dia de Finados, probabilidade grande de nós não termos 
encerramento disso antes da próxima quarta-feira, pelo menos, tendo 
em vista que me parece que as autoridades responsáveis, envolvidas, até 
porque o Legislativo, neste momento, termina tendo um papel, não é, 
Deputado Antônio, muito mais de levantar o problema do que ter uma 
capacidade de resolução. Nós temos o Executivo, que deveria e poderia 
articular melhor essa situação, e nós temos o Judiciário que 
estranhamente não está fazendo cumprir suas próprias decisões. A gente 
vê muitas vezes pessoas presas e levadas a um encarceramento de 
maneira inclusive prolongada pelo furto de um pacote de macarrão, por 
um peito de frango. Essas pessoas vão presas, na maioria imensa das 
vezes, por conta da necessidade que têm de não passar fome, porque, de 
fato, não tem emprego para todo mundo, não tem oportunidades para 
todo mundo. A gente tem, principalmente nas nossas áreas mais 
distantes, mais periféricas, cada vez mais o crime surgindo como agente 
empregador. Esses últimos dias, em São Luís, teve uma explosão de 
adolescentes com arma em plena luz do dia, assaltando as pessoas, sem 
qualquer tipo de constrangimento em serem filmados, presos ou não. 
Isso está cada vez mais duro na carne do povo ludovicense, das pessoas 
que moram, principalmente na Ilha de São Luís, até porque a gente tem 
que falar do transporte da metrópole, aqui da ilha. Claro que é um 
problema mais da ilha, mas que também impacta os outros nove 
municípios da Grande Região Metropolitana. Como temos uma lei 
complementar que fala sobre isso, uma lei estadual, a preocupação é 
grande porque as reservas das pessoas, os salários não estão sendo 
exauridos, já foram. A imensa maioria da população brasileira não tem 
um real numa poupança. Nós temos um país que não tem condições de 
ter poupança. O cidadão comum, o cidadão médio paga conta e fica 
pendurado para outro mês e pede um emprestado para outra pessoa. 
Assim são também as nossas redes sociais, a gente pega pedido o dia 
todo dessas pessoas que precisam aí de um remédio, que mandam 
mensagens, são 30 a 40 pedidos por dia, por quê? Porque a situação está 
extremamente complicada. Não ter ônibus na cidade é uma situação, é 
uma omissão de todo esse sistema envolvido, SMTT, empresariado, 
sindicato que tem sido extremamente truculento também, da mesma 
forma que o SET, a prefeitura infelizmente está omissa. Não queria 
precisar subir aqui para falar disso porque é constrangedor. De certa 
forma, a gente coloca uma administração pública, vota nela no segundo 
turno até por questão de opção, que era uma coisa ou outra que a gente 
considera naquele momento menos ruim, só que a gente deposita 
esperança que a coisa terá uma resolução, mas, hoje, infelizmente, a 
gente tem uma equação de difícil solução, por quê? Porque as pessoas 
que participam dela não estão querendo abrir mão de absolutamente 
nada, o movimento acha que se colocar um ônibus na rua vai perder a 
legitimidade, o acordão que existe da direção que tem as pessoas da 
base do sindicato, que não têm culpa de nada, mas que acreditam 
naquela direção do sindicato, que sonham com uma recomposição 
salarial. Essas pessoas acreditam, mas não sabem do que está 
acontecendo, do acordo que tem do SET com a alta cúpula do sindicato 
que quer se manter no processo eleitoral que está ainda ocorrendo, 
lamentavelmente, a Prefeitura não resolve a situação, resolver a 
situação, nesse caso, é assumir o desgaste de uma passagem, um 
aumento de passagem, ou de não aumentar a passagem e dar o subsídio, 
e aí a gente tem que dimensionar o subsídio, empresariado quer 5,8 
milhões, prefeitura quer dar 0, eu acho que a gente pode buscar pelo 
menos 02 milhões para iniciar uma discussão para tirar os ônibus da 
garagem e colocar de volta o mínimo de normalidade, mas ninguém se 
move, porque todas essas pessoas que não se movem, Deputada Helena, 
são pessoas que andam de carro, não são pessoas que estão pagando 
UBER, que estão pagando R$ 20 numa viagem de mototáxi, essas 

pessoas que decidem, elas não sentem o peso. Então mesmo o Judiciário 
que muitas vezes enclausura numa prisão uma pessoa que roubou um 
pacote de macarrão, é o Judiciário que está sendo confrontado todo dia 
com evidente crime de desobediência e não está tomando nenhuma 
decisão, no sentido, pelo menos, não chegou a esta Casa. Se o pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho quiser pode encaminhar aqui 
eventuais providências, porque nós não estamos sabendo, a imprensa 
não está divulgando. Então, está havendo uma evidente desobediência. 
E a gente sabe que essas multas que estão sendo computadas por dias 
parados, 50 mil reais por dia, já estamos em 400 mil reais. Nós sabemos, 
Deus e o mundo e todos os envolvidos sabem que não vai ser paga, tem 
400 mil reais, Deus e o mundo sabe que não tem como ser pago esse 
valor, essa dívida vai ficar rolando. Sindicatos são associações que não 
têm fins lucrativos, não comunica com patrimônio pessoal de quem está 
presidindo, eles vão pouco se lixar para isso, para dívida, não vai ter 
nada para eles pagarem ao final desses 400 mil reais, e o que vai 
acontecer, se não houver uma providência mais enérgica é o sofrimento 
da população ser continuado. Como que a gente pode em termo 
legislativo atuar? Primeiro, eu ainda não recebi uma notícia, apenas um 
vereador que se pronunciou, até onde se sabe por notícia de imprensa, 
em relação a essa greve, mas eu sugiro fortemente que a Câmara de São 
Luís adote providências no sentido de fazer uma comissão para 
investigar toda essa situação, porque um diz uma coisa, o SET diz que 
são 5,8 milhões, os funcionários acham que tem dinheiro para pagar 
aumento, a prefeitura acha que não deve dar subsídio, o prefeito vai 
para a televisão, para o principal canal da TV maranhense e diz que, já 
no primeiro dia, não vai aumentar passagem sem ouvir a pauta 
reivindicatória dos dois sindicatos. Então, os representantes 
naturalmente constituídos pelo povo precisam investigar para saber 
quem tem razão, porque, quando a Câmara de São Luís se posicionar, 
ela vai dizer quem está com a razão e quem não tem, quem está fazendo 
má gestão e quem não está, quem deve ser responsabilizado e quem não 
deve. É uma excelente oportunidade e não se trata de oportunismo, 
trata-se de não deixar prolongar uma crise sem uma providência. Ou 
nós vamos precisar aqui, na Assembleia, meio que de lado invadir a 
pauta, fazendo uma CPI da Região Metropolitana quando a gente sabe 
que mais de 90% do transporte é urbano e semiurbano, para poder ver o 
que está acontecendo. Eu não gostaria, mas eu já aviso que, se esta Casa 
optar por nós abrirmos uma CPI para fazer investigação plena, porque 
nós temos legitimação porque tem lei estadual que trata da metrópole, 
da Região Metropolitana, e nós podemos fazer, eu gostaria que a câmara 
fizesse primeiro para não dizer que nós estamos invadindo competência 
deles, e manter o respeito à Casa Legislativa Municipal. Mas, se a 
Câmara de São Luís não fizer, um grupo de deputados desta Casa com 
certeza o fará. Já estamos conversando a respeito, não vou correr para 
coletar assinatura, não vou fazer nenhum tipo de esforço para passar por 
cima da Câmara de São Luís, em respeito à câmara, mas, se não houver 
ação da referida Casa Legislativa, nós não vamos ficar omissos. Isso eu 
garanto. Porque ficar omisso foi coisa que a gente nunca ficou desde o 
primeiro dia de mandato nesta Casa. Vamos deixar a câmara se 
posicionar até porque não quero depois ser tachado, porque nunca fui 
oportunista, mas, se for o jeito, se a câmara não quiser cumprir com seu 
papel, atender ao clamor da sociedade, nós vamos ter que intervir. 
Então, vamos deixar a câmara analisar, até quarta-feira, no retorno dos 
trabalhos legislativos. Se até quarta-feira, não houver solução da greve, 
não houver ação da câmara, sinalização nesse sentido, na quarta-feira 
mesmo, eu me junto aqui com um grupo de colegas e começamos a 
coletar assinaturas. Na quarta-feira, se não houver ação da câmara, nós, 
nesta Assembleia, vamos começar a coletar assinaturas para constituir 
uma CPI do Transporte Metropolitano e ver de fato quem tem razão, 
quem tem responsabilidade, quem merece ser penalizado e quem 
merece também restituir eventualmente ao erário alguma coisa. Eram 
essas nossas considerações, Presidente. Muito obrigado pela sua 
tolerância, um grande abraço para todos, um feliz dia a todos os 
servidores públicos do Maranhão também que honrosamente carregam 
essa missão de prestar serviços ao povo do Estado. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
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DRA. HELENA DUAILIBE – Deputado Dr. Yglésio, eu queria 
parabenizá-lo por essa coerência no seu discurso e quero lhe dizer 
que nós estamos dispostos a dialogar também, eu acho que o diálogo 
transparente, aberto, com os números convencem. O que a gente precisa 
fazer é isso, para saber realmente quem é quem nessa história e eu me 
coloco à disposição. Bloco Parlamentar Independente MDB/PRTB/
PMN, líder Deputado Arnaldo Melo. Declina. Escala Reserva, Líder, 
Deputado Wellington do Curso.

 O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
PSDB, cinco minutos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. HELENA DUAILIBE – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, demais parlamentares, 
internautas, telespectadores que acompanham por meio da TV 
Assembleia, nosso mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado. Nós 
temos um trabalho permanente nesta Casa em defesa da população. E 
durante os últimos sete anos, nós conhecemos muito bem a realidade 
do transporte público no Estado do Maranhão. Seja ele o transporte 
público que a população utiliza todos os dias para ir ao trabalho, 
faculdade, colégio, como também o transporte aquaviário que é feito 
pelo ferryboat de São Luís. E nós travamos essa luta, essa pauta, em 
defesa da população, permanentemente. Todas as vezes que nós tivemos 
greve dos ônibus, nós nos posicionamos defendendo a população para 
que nós pudéssemos encontrar uma solução. Inclusive já tínhamos 
entrado com uma ação popular para que não ocorresse, não houvesse 
o aumento das passagens de ônibus em São Luís. Temos acompanhado 
atentamente a greve dos ônibus em São Luís e temos dialogado com 
o Prefeito Eduardo Braide, temos dialogado com todos os envolvidos 
para que nós possamos encontrar uma solução e acreditamos na 
capacidade de diálogo do Prefeito Eduardo Braide, assim como foi 
deputado durante dois mandatos nesta Casa, como deputado federal, 
e apenas dez meses como prefeito de São Luís acreditamos, sim, no 
diálogo, na capacidade do diálogo do Prefeito Eduardo Braide para que 
possa solucionar esse problema. Nós defendemos também o pagamento 
do subsídio para que possa custear, não é nada ilegal, não é nada imoral, 
acontece em outros estados e podemos, sim, por meio da Prefeitura, por 
meio dos cofres públicos, subsidiar o transporte, subsidiar as empresas 
para que não tenhamos um aumento da passagem e possamos voltar 
à normalidade. Mas sabemos também dos entraves que existem entre 
as empresas de ônibus, entre o Sindicato dos Trabalhadores e também 
a prefeitura, então nós precisamos chegar a um consenso para que 
possamos encontrar uma solução e voltar à normalidade. Estamos, 
nesse sentido, dialogando. Hoje mesmo, vou me reunir com o Prefeito 
Eduardo Braide para que possamos fazer alguns encaminhamentos, 
inclusive fazer encaminhamentos também ao Governo do Estado sobre 
por que os ônibus metropolitanos pararam? Por que os semiurbanos 
pararam? E aí vamos apresentar também ao Governo do Estado, já que 
nós temos uma alíquota reduzida do óleo diesel para as empresas de 
ônibus de 18 para 2%, vamos solicitar ao Governo do Estado que possa 
zerar a alíquota do óleo diesel para as empresas de ônibus e também que 
o Governo do Estado possa subsidiar as empresas e fazer algum auxílio 
para as empresas da região metropolitana e do semiurbano, porque é 
admissível que a greve seja em São Luís e que estejam parados também 
os ônibus da região metropolitana e do semiurbano. Então, todos nós 
precisamos dar as mãos neste momento, a união de todos, a união da 
Prefeitura de São Luís, a união do Governo do Estado, dos empresários, 
dos sindicatos, para que nós possamos encontrar uma saída, uma 
solução. Já apresentamos alguns caminhos, dentre eles, subsídios, para 
que possamos manter a mesma tarifa. Redução já existe, então nós 
vamos solicitar ao Governo do Estado que possa zerar os impostos, 
o ICMS do óleo diesel, para as empresas de transporte de São Luís. 
Então, estaremos nos reunindo hoje com o prefeito, vamos apresentar 
inclusive essas pautas, essas solicitações, tanto à Prefeitura de São Luís 
como ao Governo do Estado, para que possamos voltar à normalidade. 
Todos nós estamos em prejuízo. Quantos alunos, quantos pais de 
família, quantos trabalhadores têm reclamado deste momento de dor, 

de sofrimento. Nós, homens públicos, precisamos nos unir e encontrar 
uma saída e uma solução. Mais uma vez, eu acredito na capacidade de 
diálogo do Prefeito Eduardo Braide e com certeza em breve voltaremos 
à normalidade. Por último, Senhor Presidente, eu quero destacar que 
nós denunciamos aqui uma possibilidade de fraude na licitação do 
ferryboat no Estado do Maranhão. Eu quero solicitar, mais uma vez, a 
atenção e vamos cobrar do Ministério Público e do Tribunal de Contas 
um posicionamento, porque, ontem, já saiu o resultado da licitação e a 
empresa Celt, que não tem nenhum ferryboat, que não tem know how 
para se habilitar pelo menos a participar da licitação. Está credenciado, 
ganhou um lote com a internacional. Vou cobrar do Ministério Público, 
cobrar do Tribunal de Contas que verifiquem. Nós solicitamos pela 
Assembleia, que tem transparência, os deputados não aprovaram o 
requerimento solicitando as informações. Solicitamos informações 
também à MOB, estramos dentro do prazo e, na semana que vem, 
vamos cobrar essa documentação. Nós solicitamos a cópia integral, 
nós solicitamos a MOB que possa apresentar, fizemos de forma oficial, 
cobramos da MOB a cópia integral do processo licitatório para que nós 
possamos investigar, verificar. A MOB tem um prazo até semana que 
vem, prazo de 15 dias, que é o prazo legal com base na Lei de Acesso 
à Informação. Então, nós estamos esperando as informações da MOB 
e hoje vamos provocar novamente o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas porque já saiu outro resultado....então, estamos solicitando as 
informações da MOB, tem até semana que vem para mandar a cópia do 
processo licitatório completo, para a Assembleia Legislativa, já que na 
Assembleia os deputados da base do governo não votaram, ou  melhor, 
votaram a favor do governo e não tiveram transparência para solicitar 
as informações. E vamos provocar também o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas, que já saiu ontem, e a empresa que não tem nenhum 
ferry como pode ganhar um lote para prestar um serviço de suma 
importância para a Baixada maranhense, para a população maranhense, 
e não tem nenhum ferry? É um absurdo! Era o que eu tinha par ao 
momento, Senhor Presidente. 

VI – EXPEDIENTE FINAL.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. HELENA DUAILIBE – Nenhum orador inscrito. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. HELENA DUAILIBE – Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão.

Ata da Sexagésima Sexta Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada 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 
Florêncio, 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, 
Rafael 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. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da 
Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo 
destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): 
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Professora Socorro Waquim, Neto Evangelista, Mical Damasceno e 
Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos no tempo 
regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou 
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em segundo 
turno, regime de prioridade o Projeto de Lei nº 300/2021, de autoria 
do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 061/2021), 
que institui a política de redução das emissões de gases de efeito 
estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, da 
conservação dos estoques de carbono florestal, do manejo sustentável 
de florestas e do aumento de estoques de carbono florestal (REDD+), 
da gestão dos ativos ambientais e do pagamento por serviços ambientais 
(PSA) do Estado do Maranhão, denominada sistema jurisdicional de 
REDD+ E PSA, e altera a Lei Estadual nº 11.000, de 02 de abril de 
2019, para ampliar o escopo de atuação do Maranhão parcerias – 
MAPA. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJC) e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, este Projeto de Lei foi aprovado e encaminhado à sanção 
governamental. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram 
aprovados: Projeto de Lei nº 341/2021, de autoria do Deputado Ciro 
Neto, que institui diretrizes para política estadual “Maranhão Gera 
Emprego e Renda”, com parecer favorável da CCJC e da Comissão 
de Assuntos Econômicos e o Projeto de Lei nº 352/2021, de mesma 
autoria, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão, diretrizes para 
o programa “Ser Criança”, com parecer favorável da CCJC, acolhendo 
substitutivo, e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias . Os Projetos de Lei nºs:  291, 300, 301 e 352/2020; o Projeto 
de Resolução nº 016/2020, e o Requerimento nº 400/2021, todos de 
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, foram transferidos 
devido a ausência da autora. Os Requerimentos nºs 384 e 385/2021, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, foram transferidos a pedido 
do autor. Em seguida, foram aprovados: Requerimento nº 394/2021, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja realizada 
uma Sessão Solene dia 16 de dezembro do ano em curso, para entrega 
do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Nelson Ângelo Piquet; 
Requerimento nº 399/2021, de autoria do Deputado Ciro Neto, para 
que sejam discutidos e votados em regime de urgência, em uma Sessão 
Extraordinária, logo após a aprovação do presente requerimento, os 
Projetos de Lei nºs: 177, 181, 277, 341, 344, 352 e 354/2021, todos 
de sua autoria. Os citados Projetos de Lei foram incluídos na Ordem 
do Dia da próxima Sessão Ordinária. Sujeitos à deliberação da Mesa, 
foram deferidos: Requerimento nº 393/2021, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, subscrito pelos Deputados Othelino Neto e Doutor 
Yglésio, solicitando que seja enviada Mensagem de Pesar à família do 
jornalista Cunha Santos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 de 
outubro do corrente ano; Requerimentos nºs 397, 398 e 401/2021, de 
autoria dos Deputados Edson Araújo, Edivaldo Holanda e Othelino 
Neto, respectivamente, solicitando que seja enviada mensagem de 
pesar à família do Vereador Osmar Filho, pelo falecimento de sua mãe, 
Senhora Maria Félix Gomes, ocorrido no dia 22 de outubro do ano em 
curso. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado 
Doutor Yglésio. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos o Deputado 
Duarte Júnior falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o 
Deputado Wellington do Curso pelo PSDB. No Expediente Final, não 
houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 27 de outubro de 
dois mil e vinte e um.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Paulo Neto.
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Professora Socorro Waquim
Segunda Secretária, em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 869 / 2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da Emenda nº 001/2021, ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 369/2021, 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 Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão, apresentada em Plenário, pelo Senhor Deputado 
Rafael Leitoa, Líder da Bancada do Governo, que propõe modificar o § 
4º, do art. 1º, do Projeto de Lei em epígrafe, para substituir a expressão 
“atividades” por “funções”, senão vejamos:

“§4º O Ministério Público de Contas, por meio do seu 
Procurador-Geral, definirá, em ato administrativo aplicável em 
seu âmbito, as atribuições próprias de procurador-geral substituto, 
corregedoria e de coordenação de execuções de acórdãos prolatados 
pelo Tribunal de Contas, e designará, para o exercício dessas funções, 
os respectivos Procuradores de Contas.”

Com efeito, as Emendas poderão ser apresentadas quando as 
proposições estiverem em pauta, quando em exame nas Comissões e, 
quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada, neste 
caso, desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que 
represente esse número, a teor do que dispõe o art. 167, do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a Emenda seja 
acolhida, o que opinamos pela sua aprovação – EMENDA APROVADA.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 

001/2021, proposta ao Projeto de Lei nº 369/2021, nos termos acima 
expostos.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Emenda nº 001/2021, nos termos do voto do 
Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
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em 03 de novembro de 2021. 

                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                  ________________________ 
Deputado Doutor Yglésio                                              _________________________
Deputado Ciro Neto                                                        _________________________ 
Deputado Neto Evangelista                                             _________________________
                                          

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 26 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, NA 
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES - PRESIDENTE                    
ANTONIO PEREIRA
CIRO NETO                                      
DOUTOR YGLÉSIO
RAFAEL LEITOA
NETO EVANGELISTA 
  
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 803/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 015/2020 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), 
que altera a Lei Ordinária Estadual nº 11.091 de 26 de agosto de 2019, 
que dispõe sobre a acessibilidade em banheiros químicos no âmbito do 
estado do Maranhão, para estender a obrigatoriedade dos eventos em 
espaços privados também terem a devida instalação.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 834/2021 – Emitido ao   PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA Nº 339/2021 (PARECER EM REDAÇÃO 
FINAL), que “Dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos e entidades 
da administração pública direta e indireta do Estado do Maranhão, de 
informações sobre obras públicas cuja execução esteja em andamento.

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

do Relator.

PARECER Nº 835/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 329/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), 
que “Dispõe sobre a regulamentação das condições de repouso para os 
profissionais farmacêuticos nas instituições de saúde pública do Estado 
do Maranhão.

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

do Relator.

 PARECER Nº 836/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 340/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), 
que Institui as Diretrizes para o Programa de Exame de Mamografia 
Móvel no âmbito do Estado do Maranhão.

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

voto do Relator.

PARECER Nº 841/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
495/2021, que Dispõe sobre o Sistema de Monitoramento e Avaliação 
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

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

do Relator.

PARECER Nº 830/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
490/2021, 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 Defensoria Pública do 
Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEFENSORIA PÚBLICA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 837/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
102/2019, que Acrescenta o artigo 1º-A à Lei nº 9.909, de 30 de agosto 
de 2013, possibilitando a rescisão do contrato do plano de saúde sem 
ônus ao consumidor em caso de descumprimento da lei ou falha na 
prestação de serviço.             

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

voto do Relator.

PARECER Nº 838/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
479/2019, que obriga as concessionárias de serviços públicos de água 
e luz a disponibilizarem, nas faturas de consumo, informações sobre 
débitos vencidos e mecanismos para sua quitação.

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

do Relator.

PARECER Nº 832/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  
483/2021, que Altera a Lei nº 11.538, de 20 de setembro de 2021, que 
Considera de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO BALSENSE DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, com sede no Município de Balsas, 
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada Andreia Rezende
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 760/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
Nº 419/2021, que proíbe o corte no fornecimento de água, energia 
elétrica e gás em abrigos de idosos, orfanatos, centros terapêuticos de 
dependentes químicos e instituições, filantrópicas enquanto perdurar a 
vigência do Decreto Estadual de Calamidade Pública em decorrência da 
pandemia causada pela Covid-19.

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

do Relator.

PARECER Nº 751/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 286/2021, que Altera a Lei Ordinária Estadual nº 10.538, de 12 
de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Estruturação do Sistema 
de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do 
Estado do Maranhão - STRP, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
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PARECER Nº 761/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
Nº 411/2021, que “institui e inclui no Calendário Oficial do Estado do 
Maranhão, o Abril Laranja - Mês de Valorização da Leitura.

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

do Relator.

PARECER Nº 792/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº  
452/2021,  que Institui o “Dia do Cliente” no Calendário Oficial do 
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por maioria nos termos do voto do 

Relator, contra o voto dos Senhores Deputados Adelmo Soares e 
Neto Evangelista.

 
PARECER Nº 802/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

432/2021, que Dispõe sobre a veiculação de propagandas educativas 
contra a automutilação em eventos culturais e esportivos realizados no 
Estado do Maranhão.

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

do Relator.

PARECER Nº 805/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
437/2021, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física das 
pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmados por meio 
eletrônico ou telefônico.

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

do Relator.

PARECER Nº 804/2021 – ao PROJETO DE LEI   Nº 
447/2021, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências bancárias 
disponibilizarem abrigo adequado de proteção contra sol e chuva aos 
clientes e usuários que ficam em fila de espera na área externa do 
estabelecimento e dá providências.

AUTORIA: Deputada ADRIANO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 801/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
473/2021, que Cria o “Programa Trabalho e Liberdade”, para geração 
de emprego e renda a ex-apenados (pessoas que já cumpriram pena) 
livres e ressocializados, que oportuniza a reintegração dessas pessoas 
no mercado de trabalho. Em parceria com o programa Trabalho com 
Dignidade, desenvolvido pela Secretaria de Administração Penitenciária 
e supervisionado pela Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia. 
Por meio de parcerias entre o Governo do Maranhão e as empresas 
privadas que adotem o Programa.

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

do Relator.

PARECER Nº 840/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
067/2019, que Dispõe sobre a dispensa de pagamento, no Estado do 
Maranhão, pela utilização dos serviços de estacionamento, e dá outras 
providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 807/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 438/2021, que “Institui a Campanha Permanente de orientação, 
informação, prevenção e combate ao Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG) no âmbito do Estado do Maranhão”.

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

do Relator.

PARECER Nº 800/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
439/2021, que Institui o Programa educativo de sensibilização para 
prevenção e combate ao uso de mídias sociais e jogos eletrônicos e 
virtuais que induzam crianças e adolescentes à violência, à automutilação 
e ao suicídio.

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

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Antônio Pereira

PARECER Nº 815/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
431/2021, que Dispõe acerca da obrigatoriedade de os estabelecimentos 
de ensino públicos e privados manterem programas de educação 
física adaptada, bem como sua execução, voltados ao atendimento de 
alunos com deficiência intelectual e múltipla no âmbito do Estado do 
Maranhão.

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

do Relator.

PARECER Nº 821/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 430/2021, que Institui como período alusivo ao incentivo à 
amamentação o mês de agosto, o qual receberá como denominação de 
Campanha o título de Agosto Dourado.

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

do Relator.

PARECER Nº 808/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
464/2021, que Assegura a prioridade de matrícula para o aluno, cujos 
pais ou responsáveis sejam idosos ou pessoas com deficiência, em 
escola pública próxima de sua residência, conforme especifica.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Aprovado pela PREJUDICABILIDADE, nos termos 

do voto do Relator.

PARECER Nº 811/2021 – Emitido ao PROJETO DE 
LEI Nº460 /2021, que Dispõe sobre a implementação de ações que 
menciona na área de prevenção a violências auto infligidas, voltadas 
para os servidores da segurança pública, e dá outras providências

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

do Relator.

PARECER Nº 812/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº461/2021, que Dispõe sobre o fornecimento gratuito de fraldas 
descartáveis para crianças, idosos e pessoas com deficiência, e dá outras 
providências

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
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PARECER Nº 822/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

282/2021, que “Estabelece Política Pública Protetiva para Lactantes e 
Lactente no recebimento de Vacina contra a Covid-19”.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 825/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
478/2021, que Institui no âmbito do Estado do Maranhão o Programa 
“Hospital Digital”.

AUTORIA: Deputado ARISTON RIBEIRO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 798/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 472/2021, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Centro 
de Mães Sagrado Coração de Jesus – CMSCJ, com sede e foro no 
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: Aprovado pela PREJUDICABILIDADE, nos 

termos do voto do Relator.

PARECER Nº 823/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 475/2021, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto 
Cuidar-Cultura, Integração Social, Desenvolvimento, Ação e Meio 
Ambiente com Responsabilidade, com sede e foro no Município de São 
Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 824/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

479/2021, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação 
de Desenvolvimento Comunitário dos Povoados Chapadinha, Água 
Branca e Laranjeira Adjacências, com sede e foro no Município de 
Sucupira do Norte, Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado FÁBIO MACEDO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 817/2021 – Emitido ao PROJETO DE 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/2021, que Concede o Título 
de Cidadão Maranhense ao Senhor Marcos Antônio da Silva Grande, 
natural de Belém, Estado do Pará.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 819/2021 – Emitido ao PROJETO DE 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/2021, que Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Carlos Eduardo de 
Oliveira Lula.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:APROVADO por maioria nos termos do voto do 

Relator, contra o voto dos Senhores Deputados Doutor Yglésio e 
Ciro Neto.   

PARECER Nº 818/2021 – Emitido ao PROJETO DE 
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 053/2021, que Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Senhora Luiza Helena 
Trajano Inácio Rodrigues.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA,
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, em 28 de outubro de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL 
E RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 27 DIAS 
DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, ÁS 08 HORAS  E 
30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 
FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS - PRESIDENTE                    
ANTONIO PEREIRA
CIRO NETO                                      
SOCORRO WAQUIM
                                            
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 029/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 344/2021, que Dispõe sobre a Obrigatoriedade de 
Disponibilização do Código QR(QR CODE)em todas as Placas de 
Obras Públicas Estaduais.

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

do Relator.
PARECER Nº 026/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 369/2021, 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 Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão.”

AUTORIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO

RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 028/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 490/2021, 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 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão.”

AUTORIA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
MARANHÃO

RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº027/2021 – Emitido ao PROJETO DE 

LEI ORDINÁRIA Nº 495/2021, que “Dispõe sobre o Sistema de 
Monitoramento e Avaliação do Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.”

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, em 28 de outubro de 2021.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária de Comissão 
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS REALIZADA AOS 27 DIAS 
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ÀS OITO HORAS E TRINTA 
MINUTOS DE NA SALA DAS COMISSÕES ‘’DEPUTADO LÉO 
FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
FÁBIO BRAGA – PRESIDENTE 
MICAL DAMASCENO
ARNALDO MELO
SOCORO WAQUIM
CARLINHOS FLORÊNCIO
                                
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordinária 

nº 096/2021, que Estabelece as diretrizes para criação do Programa 
de Acessibilidade a prédios de uso Público, no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada ANDREIA REZENDE
RELATOR: Deputado FÁBIO BRAGA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator. 
PARECER Nº 002/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordinária 

nº 637/2019, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação dos 
danos causados pelas prestadoras de serviços públicos às calçadas 
e vias públicas”.

AUTORIA:   Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR:  Deputado FÁBIO BRAGA 
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, em 02 de novembro de 2021.

Dulcimar C. Fonseca
Secretária da Comissão

ATA

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
009/2021-ALEMA. OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de plantas ornamentais de forração, adubos, vasos de plantas, 
jardinagens e outros materiais de Paisagismo para Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão para Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão – ALEMA. PARTES: O ESTADO DO 
MARANHÃO, através da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO e a empresa Sítio Morrinhos Ltda-ME, 
a saber:

GRUPO 01 - ADUBOS E MATERIAIS DE PAISAGISMO

ITEM MATERIAL QTD UND PREÇO   
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL  

1 Adubo orgânico – preparado 
orgânico com esterco bovino. 4.000 Litro 1,51 6.040,00

2
Adubo orgânico – preparado 
orgânico com esterco de 
galinha.

4.000 Litro 1,51 6.040,00

3
Adubo orgânico – preparado 
orgânico com húmus de 
minhoca.

4.000 Litro 2,27 9.080,00

4
Adubo químico – NPK 10-
10-10. (partes iguais dos 3 
elementos).

2.000 Kg 4,63 9.260,00

5
Adubo químico – NPK 18-
18-18. (partes iguais dos 3 
elementos).

3.000 Kg 6,98 20.940,00

6 Adubo Mineral (Calcário 
Dolomítico). 2.000 Kg 3,87 7.740,00

7
Casca de Pinus – 
granulometria entre 7cm e 
10 cm.

100 Kg 5,32 532,00

8

Pedra decorativa de argila 
expandida para jardim – 
granulometria entre 22mm e 
32mm, tipo 3222, equivalente 
a brita 2. 

25 Kg 5,41 135,25

9

Pedra decorativa de brita 
branca para jardim – 
granulometria entre 19 mm e 
25 mm, tipo brita 2.

50 Kg 3,89 194,50

10
Pedra de seixo branco rolado 
dolomita – granulometria 
entre 30 e 50mm.

200 Kg 2,31 462,00

11

Terra vegetal - composto 
especial e fértil, rico em 
matéria orgânica e macro 
nutriente. É necessário que 
esteja isenta de resíduos 
como pedras e papéis, isenta 
de pragas, doenças e metais 
pesados, deve estar com 
material homogêneo e ter PH 
neutro.

100 m³ 121,00 12.100,00

12

Ureia para jardim – Rico em 
Nitrogênio (45%), o macro 
nutriente mais importante 
e absorvido em maior 
quantidade pelas plantas, 
sendo fundamental para seu 
desenvolvimento.

1.500 Kg 6,14 9.210,00

 VALOR TOTAL DO GRUPO 01
 81.733,75

   

GRUPO 03 - PLANTAS

ITEM MATERIAL QTD UND PREÇO   
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL  

1 Areca bambu, Dypsis 
lutescens 10 0,80m 59,00 590,00

2 Palmeira-triângulo, Dypsis 
decary 5 1,20m 95,00 475,00

3 Palmeira azul, Bismarckia 
nobilis 5 1,20m 166,00 830,00

4 Palmeira-ráfis, Rhapis excelsa 5 1,0m 41,56 207,80

5 Alamanda mini (amarelo, 
roxo), Allamanda catártica 25 0,40m 10,40 260,00

6 Alfinete amarelo, Mini Ixora 
coccínea amarelo 900 0,30m 5,35 4.815,00

7 Alfinete vermelho, Mini Ixora 
coccínea vermelha 900 0,30m 5,32 4.788,00

8 Buxinho, Buxus sempervirens 10 0,25m 40,00 400,00
9 Cróton, Codiaeum variegatum 5 0,70m 60,00 300,00

10 Dracena tricolor, Dracaena 
marginata 5 0,70m 26,00 130,00

11 Flamboyant, Delonix regia 5 0,50m 23,00 115,00

12 Pingo-de-ouro, Duranta erecta 
aurea 100 0,30m 2,59 259,00

13 Violeta chinês, Asystasia 
gangetica 100 0,15m 2,43 243,00

14 Rosa do deserto, Adenium 
obesum 5 0,50m 67,00 335,00

15 Zamioculcas, Zamioculcas 
zammifolia 15 0,50m 69,00 1.035,00

16 Grama amendoim, Arachis 
repens 50 m2 4,62 231,00

17 Jibóia, Epipremnum pinnatum 20 0,30m 33,00 660,00

18 Dianela – Dianella tasmanica 10 0,40m 16,82 168,20

VALOR TOTAL DO GRUPO 03 15.842,00
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

009/2021 97.585,75
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LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021/

CPL/SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0433/2021-
AL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 
10.520/2002 e demais normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito 
o Foro de São Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Neto e o Ramon de Assis 
Linhares. 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
010/2021-ALEMA. OBJETO: Registro de preços para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de insumos para 
jardinagem para Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
– ALEMA. PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através da 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a 
empresa Sítio Morrinhos Ltda-ME, a saber:

ITEM MATERIAL QTD UND PREÇO   
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL  

1 Grama Esmeralda – 
Zoysia Japônica 5.000 m² 11,12 55.600,00

 VALOR 
TOTAL 

 
55.600,00 

   
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021/

CPL/SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0433/2021-
AL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 
10.520/2002 e demais normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito 
o Foro de São Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Neto e o Ramon de Assis 
Linhares.

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


