
ANO XLVIII - Nº 276 - SÃO LUÍS, QUINTA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2021. EDIÇÃO DE HOJE: 19 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

74.ª SESSÃO ORDINÁRIA (HÍBRIDA) DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

SUMÁRIO

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................................03
ORDEM DO DIA............................................................................................03
PAUTA......................................................................................................03
SESSÃO ORDINÁRIA...................................................................................04
MENSAGEM.........................................................................................04
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL..................................07

REQUERIMENTO..........................................................................................08
INDICAÇÃO.................................................................................................08
ATAS....................................................................................................18
RESENHA........................................................................................18
PORTARIA........................................................................................19

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

PARTIDO VERDE - PV

LICENCIADO

Deputado Othelino Neto
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL) 
3.° Vice-Presidente: Deputado Rildo Amaral (Solidariedade) 
4.° Vice-Presidente: Deputado César Pires (PV)

1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT) 
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL) 
4.° Secretário: Deputado Paulo Neto (DEM)

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)       
02. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
03. Deputado Antônio Pereira (DEM) 
04. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
05. Deputada Daniella Tema (DEM)
06. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)
07. Deputado Dr. Yglésio (PROS)
08.        Deputado Duarte Júnior (PSB) 
09. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
10. Deputado Edson Araújo (PSB)
11. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

12. Deputada Mical Damasceno (PTB)
13. Deputado Neto Evangelista (DEM)
14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15.        Deputado Pastor Cavalcante (PTB)
16. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
17. Deputado Paulo Neto (DEM)
18. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
19. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
20. Deputado Ricardo Rios (PDT)
21.        Deputado Zé Inácio Lula (PT)
22. Deputado Zito Rolim (PDT)
 

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Líder: Deputado Vinícius Louro

Vice-Líder: 

01.       Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01.        Deputado Adriano (PV)
02.        Deputado César Pires (PV)

01.        Deputado Ariston Sousa (Republicanos)
02.        Deputada Detinha (PL)
03.        Deputado Dr. Leonardo Sá (PL) 
04. Deputado Fábio Macedo (Republicanos)
05. Deputado Hélio Soares (PL)
06. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Ciro Neto (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
04. Deputado Fabio Braga (Solidariedade) 
05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado 
Deputada Ana do Gás (PC do B) - Secretária de Estado

01.       Deputado Arnaldo Melo (MDB)
02.       Deputada Betel Gomes (PRTB)
03.       Deputada Profª Socorro Waquim (MDB)
04.       Deputado Roberto Costa (MDB)
05.       Deputada Wendel Lages (PMN)

Deputado Rafael Leitoa



  2       QUINTA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 / 11 / 2021 – 5ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA 
SESSÃO ORDINÁRIA – 04.11.2021 – (QUINTA-FEIRA)

I– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2021, 
DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, (MENSAGEM Nº 
011/2021), ALTERA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14, 
DE 17.DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGA-
NIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES E DA COMISSÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E 
RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR DEPUTADO RICAR-
DO RIOS.

II – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º E 2ºTURNO – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 399/2021).

2. PROJETO DE LEI Nº 344/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CÓDIGO QR EM TODAS AS PLA-
CAS DE OBRAS PÚBLICAS ESTADUAIS. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES E 
DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDA-
DE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR DE-
PUTADO RICARDO RIOS.

III – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 369/2021, DE AUTORIA DO TRI-
BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, (MENSA-
GEM 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 PÚBLI-
CO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MA-
RANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – COM EMENDA - 
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA. TRANSFERIDO DA 
O. D. ANTERIOR,  DEVIDO APRESENTAÇÃO DE EMENDA 
NO ATO DA DISCUSSÃO.

IV - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE LEI Nº 160/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE REGRAS 

PARA A AUSÊNCIA DE TROCO EM ESTABELECIMENTOS CO-
MERCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA E DA 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – 
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO. 

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, CONCEDE 
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN 
À EMISSORA DE RÁDIO TIMBIRA AM. COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

VI – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

  6. REQUERIMENTO Nº  409/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO RAFAEL LEITOA ,QUE NOS      TERMOS DO RE-
GIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO MARANHÃO,   E APÓS A MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO, 
SOLICITA 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. 

              

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 04/11/2021 – QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO
O PROJETO DE LEI Nº 524/2021 (MENSAGEM Nº 103), 

DE AUTORIA DO PODER DO EXECUTIVO, QUE DISPÕE SO-
BRE A CRIAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO À AD-
MINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, NO ÂMBITO DO PLANO GERAL 
DE CARREIRAS E CARGOS DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER 
EXECUTIVO ESTADUAL - PGCE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 521/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO NETO EVANGELISTA, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA 
LEI 7.688 DE 15 DE OUTUBRO DE 2001, PARA RESEVAR 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 MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 522/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, QUE DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE 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 DEPU-
TADO 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.
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ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 086/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

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

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

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

ORDINÁRIA – 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
 PROJETO DE LEI Nº 512/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

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

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

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

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

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

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

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

Diretoria Geral de Mesa, 04 de novembro de 2021.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor 

Yglésio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ariston.

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura da Ata 
da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ARISTON RIBEIRO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 105/2021 
São Luís, 27 de outubro de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe 
sobre a criação do Grupo Ocupacional de Apoio à Administração Fa-
zendária - GAAF, no âmbito do Plano Geral de Carreiras e Cargos dos 
Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Po-
der Executivo Estadual - PGCE, e dá outras providências.

A relevância das altas funções que a Administração Tributária 
cumpre no Estado Democrático de Direito exige especialização de 
servidores e organização em carreiras, cargos e funções próprios. Por 
essa razão, por meio da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017, foi 
instituído o Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
(TAF), composto pelos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e 
de Agente da Receita Estadual.

Considerando que o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, 
caput, da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços públicos 
com presteza e rendimento funcional, bem como a reorganização da 
estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução das 
atividades a seu cargo, o Projeto de Lei em comento propõe a instituição 
do Grupo Ocupacional de Apoio à Administração Fazendária - GAAF.

Atualmente, as atividades de apoio administrativo às funções 
do Grupo TAF são exercidas por servidores efetivos do Grupo Ad-
ministração Geral do PGCE que, por não estarem vinculados a órgão 
específico, podem ser facilmente redistribuídos para qualquer unidade 
administrativa integrante da estrutura do Poder Executivo Estadual. 

Ocorre que, em razão da posição estratégica da Secretaria de Es-
tado da Fazenda - SEFAZ na Administração Pública, decorrente, em 
especial, da competência para dirigir, orientar e coordenar as atividades 
de arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e de-
mais rendas do Estado, é essencial que todo o seu quadro de pessoal seja 
o mais especializado possível. 

Considerando que diversos segmentos da Secretaria de Estado 
da Fazenda, a exemplo da assessoria econômica, áreas de planeja-
mento, cobrança, dívida ativa, fiscalização, arrecadação e tributação, 
necessitam de assistência para desenvolvimento de suas respectivas 
atribuições, a criação de um grupo de apoio administrativo específico 
à Administração Fazendária permitirá ao Estado a formação de corpo 
profissional coeso, dedicado e com expertise para auxiliar, dentro de 
suas respectivas competências legais, o desenvolvimento da política 
tributária estadual.

O Grupo Ocupacional de Apoio à Administração Fazendária - 
GAAF será composto pelos atuais ocupantes dos cargos efetivos de 
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Analista Executivo, Assistente Técnico, Auxiliar Administrativo, Téc-
nico em Telecomunicações (extinto a vagar), Datilógrafo (extinto a va-
gar), Auxiliar de Serviços, Agente de Saúde Pública (extinto a vagar) e 
Telefonista (extinto a vagar), integrantes do Grupo Administração Geral 
do PGCE, que estejam lotados na SEFAZ.

O enquadramento dos servidores ocupantes de tais cargos, nos 
subgrupos e carreiras do novo grupo ocupacional, será precedido de 
formalização de Termo de Opção. 

Registre-se que, embora reestruture carreiras, a proposta legisla-
tiva não implica qualquer aumento de despesa com pessoal, na medida 
em que são preservados os valores de vencimentos previstos no Plano 
Geral de Carreiras e Cargos do Poder Executivo para os cargos origi-
nários. Não há, portanto, qualquer infringência às disposições da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020.

Faz-se oportuno registrar que alteração proposta por este Projeto 
de Lei não implica qualquer modificação nas descrições e atribui-
ções dos cargos, nem mesmo nos requisitos para provimento e pa-
drão remuneratório, sendo mera alteração de nomenclaturas de cargos 
e carreiras a fim de adequá-los às missões institucionais da Secretaria 
de Estado da Fazenda - SEFAZ. Registre-se, ainda, que alguns cargos 
serão extintos a vagar.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância dessa proposta legislativa, minha expectativa é de que o 
digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 524 / 2021

Dispõe sobre a criação do Grupo 
Ocupacional de Apoio à Administração 
Fazendária, no âmbito do Plano Geral 
de Carreiras e Cargos dos Servidores da 
Administração Direta, Autárquica e Fun-
dacional do Poder Executivo Estadual - 
PGCE, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DO GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO À ADMINISTRA-

ÇÃO FAZENDÁRIA - GAAF
Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Plano Geral de Carreiras e Car-
gos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional 
do Poder Executivo Estadual - PGCE, aprovado pela Lei nº 9.664, de 
17 de julho de 2012, o Grupo Ocupacional de Apoio à Administração 
Fazendária (GAAF), vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda - SE-
FAZ.

Seção II
Da Estrutura

Art. 2º O Grupo Ocupacional de Apoio à Administração Fazen-
dária fica organizado em subgrupos, carreiras, cargos, classes e referên-
cias, na forma dos Anexos I e II desta Lei.

§ 1º O Grupo Ocupacional de que trata o caput do artigo com-
preende os seguintes subgrupos e respectivas carreiras:

I - Subgrupo de Nível Superior e Carreira Técnico-Científica Fa-
zendária;

II - Subgrupo Apoio Técnico e Carreira Técnico-Administrativa 
Fazendária;

III - Subgrupo Apoio Administrativo e Carreira Administração 
Auxiliar Fazendária;

IV - Subgrupo Apoio Operacional e Carreira Suporte Operacio-
nal Fazendária.

§ 2º Integram o Grupo Ocupacional de que trata o caput os se-
guintes cargos:

I - Analista Executivo Fazendário;
II - Assistente Técnico Fazendário;
III - Auxiliar Administrativo Fazendário;
§ 3º Também integram o Grupo Ocupacional de que trata o caput 

os cargos abaixo especificados, na condição de extinto a vagar:
I - Técnico em Telecomunicações (extinto a vagar);
II - Datilógrafo (extinto a vagar);
III - Auxiliar de Serviços Fazendário (extinto a vagar);     
IV - Agente de Saúde Pública Fazendário (extinto a vagar);
V - Telefonista (extinto a vagar).
§ 4º O enquadramento do grupo, das carreiras e dos cargos dar-

se-ão na forma do Anexo III desta Lei.
§ 5º A qualificação exigida para o ingresso em cada cargo é a 

constante do Anexo II desta Lei.

Seção III
Do Enquadramento

Art. 3º Compõem o Grupo Ocupacional de Apoio à Adminis-
tração Fazendária os atuais ocupantes dos cargos efetivos de Analista 
Executivo, Assistente Técnico, Técnico em Telecomunicações, Auxiliar 
Administrativo, Datilógrafo, Auxiliar de Serviços, Agente de Saúde Pú-
blica e Telefonista, integrantes do Grupo Administração Geral, a que se 
refere o art. 6º, inciso I, do PGCE, lotados na Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ.

Parágrafo único. O enquadramento dos servidores ocupantes dos 
cargos a que se refere o caput, que estejam em exercício, na data de 
publicação desta Lei, na SEFAZ, será precedido da formalização do 
Termo de Opção constante do Anexo VI.

Art. 4º O enquadramento ocorrerá da seguinte forma:
I - os ocupantes do atual cargo de Analista Executivo ficam en-

quadrados no Subgrupo Nível Superior, Carreira Técnico-Científica Fa-
zendária, cargo de Analista Executivo Fazendário, do GAAF;

II - os ocupantes do atual cargo de Assistente Técnico ficam en-
quadrados no Subgrupo Apoio Técnico, Carreira Técnico-Administrati-
va Fazendária, cargo de Assistente Técnico Fazendário, do GAAF;

III - os ocupantes do atual cargo de Auxiliar Administrativo ficam 
enquadrados no Subgrupo Apoio Administrativo, Carreira Administra-
ção Auxiliar Fazendária, cargo de Auxiliar Administrativo Fazendário, 
do GAAF;

IV - os ocupantes do atual cargo de Técnico em Telecomunica-
ções ficam enquadrados no Subgrupo Apoio Técnico, Carreira Técni-
co-Administrativa Fazendária, cargo de Técnico em Telecomunicações 
(extinto a vagar), do GAAF;

V - os ocupantes do atual cargo de Datilógrafo (extinto a vagar) 
ficam enquadrados no Subgrupo Apoio Administrativo, Carreira Admi-
nistração Auxiliar Fazendária, cargo de Datilógrafo, do GAAF;

VI - os ocupantes do atual cargo de Auxiliar de Serviços ficam 
enquadrados no Subgrupo Apoio Operacional, Carreira Suporte Opera-
cional Fazendário, cargo de Auxiliar de Serviços Fazendário (extinto a 
vagar), do GAAF;

VII - os ocupantes do atual cargo de Agente de Saúde Pública 
ficam enquadrados no Subgrupo Apoio Operacional, Carreira Suporte 
Operacional Fazendário, cargo de Agente de Saúde Pública Fazendário 
(extinto a vagar), do GAAF;

VIII - os ocupantes do atual cargo de Telefonista (extinto a vagar) 
ficam enquadrados no Subgrupo Apoio Operacional, Carreira Suporte 
Operacional Fazendário, cargo de Telefonista, do GAAF.

Seção IV
Dos Cargos

Art. 5º O ingresso nas carreiras e cargos do Grupo Ocupacional 
de Apoio à Administração Fazendária ocorrerá mediante prévia aprova-
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ção em concurso público, na classe e referência iniciais, em observância 
à qualificação exigida nesta Lei e às demais disposições previstas no 
PGCE. 

Art. 6º Os cargos de Técnico em Telecomunicações, Datilógrafo 
e Telefonista, em conformidade com Plano Geral de Carreiras e Cargos 
dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do 
Poder Executivo Estadual (PGCE), continuam extintos a vagar.      

Art. 7º Os cargos de Auxiliar de Serviços Fazendário e de Agente 
de Saúde Pública Fazendário, assim como a carreira Suporte Operacio-
nal Fazendária e o Subgrupo Apoio Operacional Fazendária nos quais 
estão enquadrados, ficam em extinção a partir do momento em que não 
houver mais ocupantes, exclusivamente para o Grupo Ocupacional de 
Apoio à Administração Fazendária.

Art. 8º As descrições e atribuições dos cargos integrantes do 
Grupo Ocupacional de Apoio à Administração Fazendária - GAAF são 
as mesmas estabelecidas para os cargos de origem do Grupo Adminis-
tração Geral, integrantes do PGCE.

Art. 9º A quantificação dos cargos que integram o Grupo Ocu-
pacional de Apoio à Administração Fazendária fica determinada em 
função do número de servidores ocupantes de cada cargo, lotados na 
SEFAZ e em exercício na data de publicação desta Lei, conforme Ane-
xo IV.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, o quan-
titativo de vagas ocupadas previsto no Anexo IV pode ser alterado me-
diante ato normativo a ser editado pela Secretaria de Estado da Gestão, 
Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP, com vistas a adequar 
o quantitativo ao números de cargos vagos e ocupados existentes na 
data de publicação desta Lei.

Art. 10. Os vencimentos-base das carreiras do Grupo de Apoio à 
Administração Fazendária são os mesmos estabelecidos para as carrei-
ras de origem, constantes nas Tabelas de Vencimento do PGCE, repro-
duzidas no Anexo V desta Lei.

CAPITULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Os servidores inativos, à data da publicação desta Lei, 
não se enquadram no Grupo Ocupacional de Apoio à Administração 
Fazendária.

Art. 12. Os servidores efetivos da Secretaria de Estado da Fazen-
da - SEFAZ, consoante o disposto no art. 3º, poderão integrar o Grupo 
de Apoio à Administração Fazendária, mediante opção irretratável, a 
ser formalizada no prazo de 90 (noventa dias), contados da publicação 
desta Lei, na forma do Termo de Opção, constante do Anexo VI. 

Art. 13. A partir da data de publicação desta Lei, fica vedada 
a lotação na SEFAZ de servidores do Grupo Administração Geral do 
PGCE, bem como daqueles que não optaram pela transposição do Gru-
po de Administração Geral para o Grupo de Apoio à Administração Fa-
zendária da SEFAZ.

Art. 14. Aplicam-se aos servidores integrantes do Grupo de 
Apoio da Administração Fazendária as disposições da Lei nº 6.107, de 
27 de julho de 1994, e da Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012.

Art. 15. Fica acrescido ao art. 6º da Lei 9.664, de 17 de julho de 
2012, o inciso VI, o qual terá a seguinte redação:

“Art.6º (...) 
(...)
VI - Grupo Ocupacional de Apoio à Administração Fazendária 

- GAAF.”
Art. 16. O Poder Executivo expedirá os atos necessários à plena 

execução da presente Lei.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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ANEXO I 
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO À 

ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - GAAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL SUBGRUPO CARREIRA CARGO 

Apoio à Administração 
Fazendária  

Nível Superior 
Técnico-
Científica 
Fazendária 

Analista Executivo 
Fazendário  

Apoio Técnico 
Técnico-

Administrativa 
Fazendária 

Assistente Técnico 
Fazendário  
Técnico em 

Telecomunicações (extinto 
a vagar) 

Apoio 
Administrativo 

Administração 
Auxiliar 

Fazendária 

Auxiliar Administrativo 
Fazendário  

Datilógrafo (extinto a 
vagar) 

Apoio 
Operacional 

Suporte 
Operacional 
Fazendária 

Auxiliar de Serviços 
Fazendário (extinto a 

vagar) 
Agente de Saúde Pública 

Fazendário (extinto a 
vagar) 

Telefonista (extinto a 
vagar) 
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ANEXO II 

ESTRUTURA DAS CARREIRAS E QUALIFICAÇÃO 
 

 
 
 

 
 
 

TABELA A: CARREIRA TÉCNICO-CIENTÍFICA FAZENDÁRIA            
 

CARREIRA CARGO CLASSE REFERÊNCIA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA 
PARA O INGRESSO 

Técnico-
Científica 
Fazendária            

 

Analista 
Executivo 
Fazendário 

A 
1 

 
 
 
 

Nível Superior 
 
 
 
 
 

2 
3 

B 
4 
5 
6 

C 
7 
8 
9 

Especial 10 
11 

TABELA B: CARREIRA TÉCNICO- ADMINISTRATIVA FAZENDÁRIA            

CARREIRA CARGO CLASSE REFERÊNCIA 
QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA PARA O 

INGRESSO 

Técnico- 
Administrativa 

Fazendária  
 

 
 
 

Assistente Técnico 
Fazendário - 
Técnico em 

Telecomunicações 

A 
1 

Nível Médio 

2 
3 

B 
4 
5 
6 

C 
7 
8 
9 

Especial 10 
11 
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ANEXO II 

ESTRUTURA DAS CARREIRAS E QUALIFICAÇÃO 
 

 
 
 

 
 
 

TABELA A: CARREIRA TÉCNICO-CIENTÍFICA FAZENDÁRIA            
 

CARREIRA CARGO CLASSE REFERÊNCIA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA 
PARA O INGRESSO 

Técnico-
Científica 
Fazendária            

 

Analista 
Executivo 
Fazendário 

A 
1 

 
 
 
 

Nível Superior 
 
 
 
 
 

2 
3 

B 
4 
5 
6 

C 
7 
8 
9 

Especial 10 
11 

TABELA B: CARREIRA TÉCNICO- ADMINISTRATIVA FAZENDÁRIA            

CARREIRA CARGO CLASSE REFERÊNCIA 
QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA PARA O 

INGRESSO 

Técnico- 
Administrativa 

Fazendária  
 

 
 
 

Assistente Técnico 
Fazendário - 
Técnico em 

Telecomunicações 

A 
1 

Nível Médio 

2 
3 

B 
4 
5 
6 

C 
7 
8 
9 

Especial 10 
11 
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TABELA C: CARREIRA ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR FAZENDÁRIA 

CARREIRA CARGO CLASSE REFERÊNCIA 
QUALIFICAÇÃO 

EXIGIDA PARA O 
INGRESSO 

Administração 
Auxiliar 

Fazendária 
 

 
 
 

Auxiliar 
Administrativo 

Fazendário - 
Datilógrafo 

A 
1 

Nível Médio 

2 
3 

B 
4 
5 
6 

C 
7 
8 
9 

Especial 10 
11 

 
 
TABELA D: CARREIRA SUPORTE OPERACIONAL FAZENDÁRIA 

CARREIRA CARGO CLASSE REFERÊNCIA 
QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA PARA 

INGRESSO 

 
Suporte 

Operacional 
Fazendária 

 

Agente de Saúde 
Pública Fazendário 

 
Auxiliar de 

Serviços 
Fazendário  

 
Telefonista 

A 
1 

Nível Fundamental 

2 
3 

B 
4 
5 
6 

C 
7 
8 
9 

Especial 10 
11 
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TABELA C: CARREIRA ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR FAZENDÁRIA 

CARREIRA CARGO CLASSE REFERÊNCIA 
QUALIFICAÇÃO 

EXIGIDA PARA O 
INGRESSO 

Administração 
Auxiliar 

Fazendária 
 

 
 
 

Auxiliar 
Administrativo 

Fazendário - 
Datilógrafo 

A 
1 

Nível Médio 

2 
3 

B 
4 
5 
6 

C 
7 
8 
9 

Especial 10 
11 

 
 
TABELA D: CARREIRA SUPORTE OPERACIONAL FAZENDÁRIA 

CARREIRA CARGO CLASSE REFERÊNCIA 
QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA PARA 

INGRESSO 

 
Suporte 

Operacional 
Fazendária 

 

Agente de Saúde 
Pública Fazendário 

 
Auxiliar de 

Serviços 
Fazendário  

 
Telefonista 

A 
1 

Nível Fundamental 

2 
3 

B 
4 
5 
6 

C 
7 
8 
9 

Especial 10 
11 
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ANEXO III 
ENQUADRAMENTO DO GRUPO, DAS CARREIRAS E DOS CARGOS 

 
 
 

 

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

GRUPO 
OCUPACIONAL SUBGRUPO CARREIRA CARGO GRUPO 

OCUPACIONAL SUBGRUPO CARREIRA CARGO 

Administração Geral 

Nível Superior Técnico- 
Científica Analista Executivo 

Apoio à 
Administração 

Fazendária  

Nível Superior 
Técnico- 
Científica 
Fazendária 

Analista Executivo 
Fazendário  

Apoio Técnico Técnico- 
Administrativa 

Assistente Técnico 

Apoio Técnico 
Técnico-

Administrativa 
Fazendária 

Assistente Técnico 
Fazendário  

Técnico em 
Telecomunicações 

Técnico em 
Telecomunicações 
(extinto a vagar) 

Apoio 
Administrativo 

Administração 
Auxiliar 

Auxiliar 
Administrativo Apoio 

Administrativo 

Administração 
Auxiliar 

Fazendária 

Auxiliar 
Administrativo 

Fazendário  

Datilógrafo Datilógrafo (extinto a 
vagar) 

Apoio 
Operacional 

Suporte 
Operacional 

Auxiliar de Serviços 

Apoio 
Operacional 

Suporte 
Operacional 
Fazendária 

Auxiliar de Serviços 
Fazendário (extinto a 

vagar) 

Agente de Saúde 
Pública 

Agente de Saúde 
Pública Fazendário 

(extinto a vagar) 

Telefonista Telefonista (extinto a 
vagar) 
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ANEXO IV 

QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS 
 

 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL SUBGRUPO CARGO VAGAS 
OCUPADAS 

Apoio à Administração 
Fazendária 

Nível Superior Analista Executivo Fazendário 13 

Apoio Técnico 
Assistente Técnico Fazendário 103 

Técnico em Telecomunicações 1 

Apoio Administrativo Auxiliar Administrativo Fazendário 71 
Datilógrafo 14 

Apoio Operacional 
Agente de Saúde Pública Fazendário 1 

Auxiliar de Serviços Fazendário 100 
Telefonista 1 
TOTAL DE CARGOS 304 
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ANEXO V 

TABELA DE VENCIMENTO-BASE 
GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - GAAF 

 

 

Subgrupo Carreira Classe A Classe B Classe C Classe Especial 

Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Ref. 6 Ref. 7 Ref. 8 Ref. 9 Ref. 10 Ref. 11 

Nível Superior 
Técnico -
Científica 

Fazendária 
3.890,00 4.006,70 4.126,90 4.374,52 4.505,75 4.640,92 4.919,38 5.066,96 5.218,97 5.532,11 5.698,07 

Apoio Técnico 
Técnico -

Administrativa 
Fazendária 

Classe A Classe B Classe C Classe Especial 
Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Ref. 6 Ref. 7 Ref. 8 Ref. 9 Ref. 10 Ref. 11 

1.300,00 1.339,00 1.379,17 1.461,92 1.505,78 1.550,95 1.644,01 1.693,33 1.744,13 1.848,78 1.904,24 

Apoio 
Administrativo 

Administração 
Auxiliar 

Fazendária 

Classe A Classe B Classe C Classe Especial 
Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Ref. 6 Ref. 7 Ref. 8 Ref. 9 Ref. 10 Ref. 11 

1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.124,55 1.158,29 1.193,04 1.264,62 1.302,56 1.341,64 1.422,14 1.464,80 

Apoio 
Operacional 

Suporte 
Operacional 
Fazendária 

Classe A Classe B Classe C Classe Especial 
Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Ref. 6 Ref. 7 Ref. 8 Ref. 9 Ref. 10 Ref. 11 
870,00 896,10 922,98 978,36 1.007,71 1.037,94 1.100,22 1.133,23 1.167,22 1.237,26 1.274,38 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

 
ANEXO VI 

TERMO DE OPÇÃO 

 
 

TERMO DE OPÇÃO 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome: 

RG: CPF: Data Nascimento: 

Matrícula: Data da nomeação: Data da Posse: 

Cargo: Classe: Referência: 

Lotação (Órgão Atual) 

Cidade: 
 
                            Venho nos termos da Lei nº _____, de ________de _________de ______, em 
observância ao disposto no art. 12, optar pela transposição do Grupo de Administração Geral para o 
Grupo de Apoio à Administração Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, do 
cargo____________________________ para o cargo______________________________________, 
integrantes do Plano Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo Estadual – PGCE, (Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012), na mesma 
classe e referência. 
 
 
Local:_____________________ 
 
Data:_____/_____/_____ 
 

_________________________________ 
Assinatura 

 
 
Espaço destinado ao Corpo Técnico para Desenvolvimento de Recursos Humanos 
(COTRH/Pessoal) 
 
 
Recebido em _____/_____/_____ 
 
 
__________________________________________ 
Servidor/Matrícula  
 

Carimbo e Assinatura 
 

__________________________________________ 
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REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 04.11.2021

REQUERIMENTO N° 406 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente à Presidente da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, Ianik Leal, solici-
tando que encaminhe CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 210376/2021, QUE IMPLICOU NA DESCLASSIFICAÇÃO DE 
CANDIDATOS POR DUPLICIDADE EM INSCRIÇÃO, CON-
FORME DIVULGADO NA SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA 
COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA.

O presente pedido de informações se justifica em virtude do Re-
sultado Final dos Classificados para o Hospital da Ilha em São Luís pelo 
Processo Seletivo nº 15/202, lista em que constam mais de 200 nomes 
repetidos, embora o edital seja claro ao vedar a inscrição em mais de 
uma função. Ocorre que, na lista de segunda convocação, em tese para 
substituição dos candidatos desclassificados, há apenas 17 (dezessete) 
novos candidatos. Em virtude de tal obscuridade, solicita-se cópia do 
processo administrativo nº 210376/2021.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de outubro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5714 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-

tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Grajaú/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em período seguinte 
a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5715 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Gonçalves Dias/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em período 
seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5716 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município 
de Dom Pedro/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em período 
seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
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- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5717 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
São Bernardo/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em período 
seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5718 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município 
de São Bento/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em período 
seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5719 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município 

de Joselândia/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em período 
seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5720 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Graça Aranha/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em período 
seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5721 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município 
de Senador La Roque/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em 
período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5722 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
Eugênio Barros/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em período 
seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5723 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Flávio Dino e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município 
de São José de Ribamar/MA, no mês de novembro de 2021 ou ainda em 
período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de outubro de 2021. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 5724 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino; ao Excelentíssimo Se-
cretário de Governo do Estado do Maranhão, Senhor Diego Galdino; e 
ao Excelentíssimo Secretario de Infraestrutura do Estado do Maranhão, 
Senhor Clayton Noleto, solicitando que seja construída uma Praça 
da Família, no município de Itapecuru-Mirim.

A presente indicação visa o aproveitamento de espaço publico 
que se encontram em péssimo estado de conservação, sem condições de 

cumprir função social. A construção da Praça da Família na cidade de 
Itapecuru-Mirim, possibilitara melhoria na qualidade de vida para toda 
sociedade Itapecuruenses, além de possibilitar mais uma opção de lazer, 
atividade física, e fomentar o comercio local. 

A adoção da providência visa proporcionar o bem estar da popu-
lação que residem na cidade de Itapecuru-Mirim.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANOEL BECKMAN, EM 28 DE OUTUBRO DE 2021. - 
wendell lages - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Oradores inscritos no Pequeno Expediente. 
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e demais deputados e deputadas aqui 
presentes no plenário, eu venho apenas, mais uma vez, enaltecer o 
trabalho feito pelo Governo Flávio Dino, pelo Vice-Governador Carlos 
Brandão e pelo Secretário de Educação Felipe Camarão. No último 
domingo, último dia do mês de outubro, nós fizemos as certificações 
dos cursos do IEMA Vocacional de Caxias. Mais de 240 jovens foram 
certificados nos cursos de maquiagem, de cabeleireiro, de instalação de 
ar-condicionado, de robótica, de panificação, de modo que é por meio 
dessa linha que eu acredito no desenvolvimento de qualquer região, de 
qualquer cidade. O Secretário Felipe Camarão esteve conosco com toda 
a sua equipe da Sesc/Seduc. E eu agradeço muito por essa oportunidade 
que tivemos de levar a esses jovens mais cursos de qualificação. 
Também faço destaque especial ao meu amigo André Belo, que é o 
coordenador, que é o Secretário Adjunto nos IEMAs Vocacionais dos 
cursos. Além disso, nós também queremos fazer um destaque para os 
novos cursos que já começaram no Centro de Juventude de Caxias, 
que é o curso de web design e o curso de edição de vídeo, todos 
frutos de emenda parlamentar nossa, e que já abriram novas vagas 
agora para os cursos novamente no IEMA Vocacional de maquiagem, 
cabeleireiro, libras e hambúrguer artesanal, para ajudar as pessoas a 
terem empregabilidade, terem condições de se empregarem e gerar 
renda e desenvolvimento em nossa cidade. Também quero agradecer 
muito ao Governo do Estado pelo avançar das obras do Restaurante 
Popular, uma reivindicação nossa na cidade de Caxias. E a obra está 
avançando bastante. A obra, fique bem claro, é executada pelo Governo 
do Estado do Maranhão. O Governador Flávio Dino e Vice-Governador 
Carlos Brandão é que estão fazendo essa obra do Restaurante Popular 
de Caxias. E é claro fazer um destaque especial à competição Caxias 
Riders de ciclismo que aconteceu no último domingo. Mandar um 
abraço especial ao meu amigo Cláudio Bezerra pelo desempenho, pela 
vontade, pela garra, pela determinação em organizar um grandioso 
evento com mais de 300 ciclistas do Maranhão e do Piauí e de todas as 
cidades que estavam presentes com seus muitos atletas. A organização 
foi impecável. Fiquei muito feliz de poder patrocinar e estar presente 
neste evento e que venha o Caxias Rider segunda edição. Também 
agradecer ao meu amigo Paulo Penha, ao Alan, a todos aqueles que nos 
ajudaram a organizar um torneio de sinuca que também foi muito bom. 
Fiquei muito feliz pela participação da população de Caxias. De modo 
especial, agradeço à população pelo carinho e receptividade. Ontem, nós 
tivemos um culto em ação de graças, e eu estava agradecendo a Deus 
pela oportunidade de levar à população de Caxias, ao bairro Cohab e a 
todas as adjacências a belíssima obra da Praça da Família, que dá um 
reviver àquela comunidade. A Praça da Família está belíssima e, todos 
os dias à noite, é o ponto de encontro das crianças e das famílias do 
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bairro da Cohab e dos bairros circunvizinhos, assim como o Centro da 
Juventude também. Eu também aproveitei e fui até o município de Codó 
junto com o Secretário de Infraestrutura, Pedro Belo, e o Secretário 
de Agricultura, Zaidan, visitando as comunidades do Canto do Coche, 
as comunidades da Fazenda Nova, onde nós levaremos investimentos 
para fortalecimento da agricultura familiar e também dar mobilidade 
urbana àqueles dois povoados. Fico muito feliz em poder utilizar o meu 
mandato em prol do desenvolvimento de nosso Estado, porque acredito 
que, implantando desenvolvimento, vamos construir o Maranhão de 
todos nós. Deus nos abençoe hoje e sempre, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Eu subo a esta tribuna com 
o sentimento de felicidade por, finalmente, termos o retorno dos ônibus 
coletivos dentro da cidade de São Luís, do sistema semiurbano também. 
Os prejuízos incalculáveis, obviamente, porque a atividade econômica 
sofreu uma retração significativa nesse período, o trabalhador, a 
trabalhadora, o empresário, o trabalhador obreiro, as pessoas que fazem 
a economia girar, principalmente em busca do sustento cada vez mais 
difícil, contabilizaram as suas perdas como se estivessem numa guerra, 
num período tão ruim quanto da pandemia. O comércio da Rua Grande 
chegou a fazer paralisação por conta da dificuldade extrema de pessoas 
chegarem até lá, praticamente faturamentos zerados nesse período. 
Claro que isso tudo precisa ser contabilizado. Se a gente fosse fazer 
uma estimativa do que foi perdido nesses 12 dias, a gente não tem nem 
a dimensão desses números, mas, daqui a 1 mês, 2 meses, nós teremos, 
porque a arrecadação do município vai mostrar a retração. A arrecadação 
no município que já sofre bastante. Por quê? Porque nós não temos, 
hoje, mecanismos adequados fazendários de cobrança do próprio ISS, 
muita gente continua a sonegar o ISS. E, claro, que isso impacta 
diretamente as ações. Quando, por exemplo, o Prefeito Edvaldo veio a 
fazer algum tipo de obra significativa na cidade foi com um recurso de 
empréstimo próximo a trezentos milhões de reais, mas empréstimo. A 
arrecadação própria praticamente a gente não tem, o que vem de 
arrecadação paga a folha. E, claro, que isso aí no momento que a gente 
precisar no ano que vem aumentar o salário dos servidores, porque não 
vai ter como a gente não aumentar salário do servidor, a gente precisa 
aumentar, a gente precisa reduzir esse impacto inflacionário. O 
contingente financeiro disponível para esse fim vai terminar impactando 
nos serviços de obras públicas. Nós precisamos aumentar o salário e 
para isso nós muito provavelmente vamos precisar reduzir o 
investimento em obras. Por quê? Porque a performance tributária da 
Fazenda Municipal, historicamente, tem sido ruim apesar de ter 
avançado um pouco, nos últimos anos, aí quando o Delson ficou à frente 
da Fazenda do município. Pois bem, voltando a falar da greve. A 
situação foi resolvida da maneira que a gente vem alertando há bastante 
tempo, só que talvez tenham pesado a mão, um pouco, por quê? Porque 
quando a gente pensa num subsídio mensal de até quatro milhões de 
reais, nós estamos falando de quarenta e oito milhões de reais, por ano. 
Quarenta e oito milhões, vamos arredondar na conta de padaria com a 
compensação inflacionária, para cinquenta. Cinquenta em quatro anos 
são duzentos milhões de reais. Olha, duzentos milhões de reais executa 
bastante obra pública. Não custa lembrar que São Luís em Obra foi feito 
com empréstimo, empréstimo que ficou aí quase dois milhões de reais, 
por mês, de parcela, então feito com empréstimo e a gente agora vai 
gastar duzentos milhões para subsídio. O que é que acontece? Há 
situações que elas apagam o incêndio, mas não resolvem o problema. Já 
tive notícias que esses quatro milhões, por mês, Presidente, que a 
Prefeitura decidiu pagar, eles, em janeiro, vão precisar ser revisados. 
Por quê? Porque já tem uma nova data-base do sindicato, para janeiro. 
Os funcionários tiveram 5% de aumento dos salários, praticamente 
nada, isso aí a gente está falando R$80,00, R$90,00 por mês, a mais, 
mais 6% no ticket refeição, que não compõe verba indenizatória, ela 
termina não agregando depois para aposentadoria dos trabalhadores 
rodoviários, e assim, o que a gente vê no curto prazo? Diesel vai 
continuar aumentando, pelo menos aí por seis a nove meses, os custos 

vão continuar subindo e não demora muito, nós vamos ter o empresário 
novamente chegando para a Prefeitura e dizendo: olha, aqueles quatro, 
não está dando. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma revisão mais 
séria do próprio sistema de transporte. O choro, Presidente, aquele 
choro. Acho que não tem nenhum inscrito, se alguém se inscrever, por 
favor, caso contrário eu vou entretendo aqui a sessão com informações 
sobre a greve. Peço que me oportunize isso, obrigado, desde já. O seu 
balançar de cabeça já me enche de alegria aqui. Então, agora nós temos 
quatro milhões para manter a passagem em R$ 3,70 e R$ 3,10. Eu tive 
acesso, só para vocês terem noção, de um estudo da própria Prefeitura 
falando em aumento, que a tarifa ideal para equilibrar o sistema seria de 
R$ 4,09 para o semiurbano, para o semiurbano não, para o não troncal. 
E aí, além dos R$ 3,70, mais R$ 0,99, ou seja, uma tarifa de R$ 4,69. Ou 
seja, uma tarifa que não dá para a população pagar, qualquer pessoa que 
tenha que pagar R$ 4,69 para o ônibus, hoje, muito provavelmente, não 
vai utilizar esse meio de transporte. Vai haver fuga de passageiros do 
sistema. Vão recorrer ao carrinho lotação, vão recorrer ao mototáxi para 
distâncias mais curtas. Vai haver uma fuga óbvia. O que vai fragilizar 
ainda mais o sistema. Parece aquelas teses de economia de Curva de 
Laffer, que quanto mais você aumenta o gasto, o imposto, chega a um 
momento em que a arrecadação para de subir porque freou o consumo. 
Então é basicamente isso, tarifa muito alta não interessa a nenhum 
empresário de ônibus. Então tem que haver uma composição aí dentro 
desse perfil da tarifa com o perfil do subsídio. Tem que dar o subsídio? 
Tem. Não pode pesar a mão no subsídio demais nem pode ficar com a 
tarifa congelada eternamente, porque, se a Prefeitura de São Luís, e eu 
não estou falando de administração de Braide, nem de Edivaldo, eu 
estou pensando é de maneira republicana mesmo, na cidade, finanças 
públicas da cidade, se a cidade ficar 50 milhões de reais por um ano, no 
outro vai ter que 60 milhões de reais, no outro vai ter que ter 70 milhões 
de reais e aí nós vamos sacramentar uma bola de neve, mas vamos ver. 
Quem precisa, nesse momento, aprender com essa greve? O Prefeito é 
um prefeito de primeiro mandato, como todo ser humano, está 
aprendendo. É normal isso aí, mas precisa haver uma tomada de 
consciência por parte do Eduardo Braide, nesse momento, de que, nem 
sempre, no primeiro momento de crise, a gente estabelece um risco no 
chão e diz “isso aqui eu não vou fazer”, porque, no momento em que ele 
colocou que não ia aumentar a passagem, ele virou vítima daquilo ali. 
Ele teve que garantir 50 milhões de reais por ano para o sistema de 
transporte, de uma forma ou de outra. Ah! Colocou como três meses, 
inicialmente. São só 12 milhões. Eu aposto se vai conseguir, em janeiro, 
fazer algo que não seja isso. Ou vai ser isso ou vai ser reajuste, porque 
não vai ter para onde correr. A própria SMTT tem um estudo que mostra 
que a passagem teria que ser R$ 0,99 maior para equilibrar o sistema 
auditado pela Prefeitura. Não é valor que os empresários deram. A 
Prefeitura viu que tinha que ser. E eu vou terminar tendo que mostrar 
isso aí, porque tive acesso dentro da SMTT, onde me forneceram o 
documento, que é um documento público e não tem por que guardar 
qualquer tipo de segredo. Inclusive, eu peço e vou fazer um requerimento, 
Senhor Presidente, para o qual gostaria de contar com o apoio de V. Ex.ª 
caso haja eventual desempate. Já estou pedindo aqui, Dra. Cleide, para 
V. Ex.ª que não gosta de a gente pedir as coisas para a Prefeitura, mas 
eu lhe amo do fundo do coração, a gente precisa receber uma cópia do 
acordo que foi feito entre a Prefeitura, o SMTT, o Sindicato dos 
Rodoviários e o Sindicato dos Empresários, por quê? Porque a 
população precisa saber o que foi decidido de fato no direito de ir e vir. 
O Eduardo foi para gravar um vídeo de 14 segundos e dizer: “Olha, nós 
aqui terminamos a greve e a passagem não vai aumentar”. Parece até 
que foi um passe de mágica, mas foi uma conta de 48 milhões de reais 
por ano, e a população tem direito de saber e entender de onde vai sair 
o dinheiro para pagar. Vai sair o quê? 500 mil por mês da saúde, 700 mil 
da infraestrutura, vai vir alguma coisa da iluminação pública? Vai 
apertar mais na arrecadação? O que vai ser feito para fornecer esse 
dinheiro? Porque são 2,5 milhões diretos em caixa e até um 1,5 milhão 
no chamado cartão do trabalhador, passagem para quem é desempregado. 
São Luís tem uma situação. Nós temos uma lei federal que é justíssima. 
Quem tem mais de 65 anos não paga passagem. Eu acho super justo isso 
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aí. Aí tem uma lei municipal que pega e diz assim: olha, quem tem entre 
60 e 64 anos não paga passagem também. Aí eu já acho que não pode 
ser feito dessa forma, só pela idade. Quantas pessoas aqui tem 60 anos 
de idade, dentro dessa Assembleia, e estão trabalhando ativamente? 
Mas você tem acesso à gratuidade. Sabe o que acontece? Tem muita 
gente que entrega o passe ou vende por um valor menor para pessoas 
utilizarem a gratuidade. Ou seja, o que teria que haver? Uma revisão 
desta lei, colocando que apenas as pessoas vulneráveis, que não têm 
condições de pagar passagem, quem está inscrito no CadÚnico de fato 
tem acesso, porque só essa gratuidade dos 60 aos 64 anos custa dois 
milhões de reais por mês para o município. Ou seja, vamos lá, o 
município está dando dois milhões e meio para o sistema em dinheiro, 
um milhão e meio em cartão e ainda está deixando de arrecadar para o 
sistema dois milhões de reais, porque tem pessoas de 60 anos de idade 
que estão andando gratuitamente. Infelizmente, tem que se restringir 
isso para quem é pobre de fato. Estão fazendo isso, estão usando um 
benefício em lei, que foi feito com a melhor das intenções, de maneira 
indiscriminada e burlando o sistema. Claro que isso daí vai dar prejuízo. 
Óbvio que vai dar prejuízo. Então, a gente precisa fazer uma revisão 
minuciosa dessas gratuidades para que a gente possa organizar senão 
nunca vai funcionar e a quem é que serve um sistema de transporte que 
não funcione? Olha, quando eu vou viajar São Paulo, eu só ando de 
metrô, só ando de metrô, tarifa R$ 4,10, metrô limpo, ar-condicionado, 
organizado, por que a gente não pode caminhar aqui em São Luís nesse 
sentido? Nós somos intelectualmente inferiores a São Paulo? Nossa 
capacidade laborativa é inferior a um paulista? Eu tenho certeza que 
não, até porque tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, me 
destacava dentro da Medicina, lá dentro, como vários colegas 
nordestinos mantinham posição de destaque em relação aos próprios 
paulistas e aqui nós temos condições de caminhar. Agora nós precisamos 
entrar num processo de decisões, vou riscar a linha aqui a partir desse 
momento o sistema começa a ter comando. Já sugiro ao prefeito, que 
não canso de dizer: votei nele, votaria de novo no segundo turno, porque 
a outra escolha não tem a mínima condição, a outra escolha continua, de 
maneira recorrente, adotando as mesmas práticas de enganar a 
população. Agora foi uma tal de Emenda de um milhão, que todo 
mundo aqui que é deputado sabe que esse dinheiro não tem como 
chegar, até porque em novembro todo mundo já indicou suas Emendas 
Impositivas, para mandar dinheiro para o Governo Municipal, para a 
Prefeitura tinha que fazer um convênio, um checklist de mais de 40 
documentações, ou seja, Emenda de Twitter, lamentavelmente. Então, 
assim, ainda infelizmente veículos de prestígio na imprensa municipal, 
por conta de recebimento de valores, ainda colocam um fake news 
como essa, lamentavelmente. Enfim, esquecendo essas coisas que são 
ruins, volto a dizer ao Prefeito, Eduardo, minha sugestão, se você 
precisar de qualquer tipo de ajuda no sentido de discutir, porque eu acho 
que quanto mais pessoas colocam suas opiniões, lamento a gente não 
poder ter mais pessoalmente esse tipo de conversa, pelo fato de estar um 
pouco difícil você receber as pessoas, até entendo por conta da dinâmica 
aí da Prefeitura, não estou falando isso em tom de crítica, mas me 
coloco à disposição para somar com ideias, posso falar por mim, tenho 
vontade de ver São Luís uma cidade melhor. Então, estou aqui para 
ajudar. Acho, por exemplo, esse secretário que foi trocado, no momento 
da SMTT, no momento agudo como da greve, colocar um consultor 
jurídico como secretário, com todo respeito à advocacia, inclusive sou 
formado em Direito, logo, logo, eu vou fazer minha OAB, mas ele 
entende de CTB, ele não entende de fluidez de trânsito, de desenho de 
trânsito, de geometria de trânsito, de soluções de trânsito, não entende 
de corredor de transporte, nesse momento São Luís precisa de um 
secretário que tenha vivência técnica e capacidade política também de 
dialogar com integrantes do sistema. E é cristalino que a pessoa que foi 
colocada não tenha essa capacidade. Da mesma forma que nós já 
estamos no terceiro Secretário de Educação em menos de um ano, nós 
já estamos no segundo da SMTT, áreas que são cruciais para a cidade. 
E a gente não pode ficar trazendo, nesse momento, amadorismo para a 
gestão. E eu digo amadorismo no sentido de as pessoas não terem a 
expertise necessária em suas áreas para poder ajudar uma cidade como 

São Luís. A situação aqui é deveras complexas nesse momento. Nós 
estamos atravessando uma pandemia. O momento mais difícil de ser 
prefeito muito provavelmente foi nesse período de pandemia e nesses 
dois primeiros anos da pandemia. Então precisamos das melhores 
cabeças, precisamos. Vamos pensar direitinho. Eu estou aqui à 
disposição para somar. Quando subo à tribuna subo para apontar 
caminho, não para fazer nada pessoal contra quem quer que seja. Tenho 
vontade de ver minha cidade, meu estado melhor. Conte comigo e fique 
atento nessas situações que estão por vir. Janeiro é um mês, inclusive, 
decisivo em relação a essa questão do sistema de transporte e de, 
provavelmente, a possibilidade de outra greve de ônibus.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial 
bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, mais uma vez, 
eu venho à tribuna desta Casa cobrar informações do Governo do 
Estado, cobrar explicação do Governo do Estado e da base do Governo, 
do Líder do Governo para que possa explicar sobre esse seletivo do 
Governo do Estado. Nós já havíamos denunciado que o Governo está 
preparando um seletivo eleitoreiro, com duração apenas de um ano. 
Um seletivo escolhendo as pessoas por indicação política, por QI, por 
quem indique. E essas pessoas selecionadas ou “pseudo selecionadas”, 
com indicação política para trabalhar durante só um ano. Ou seja, vai 
trabalhar agora final do ano quando inaugurar o hospital, durante o ano 
de 2022 até novembro do ano que vem, dezembro do ano que vem, 
somente até a eleição. Nós já fizemos várias denúncias nesse sentido. 
E, mais uma vez, o Governo do Estado constrói um hospital que será 
de suma importância para a população do Maranhão e a população da 
Região Metropolitana. Um hospital que já era para ter sido entregue 
vai ser entregue com utilização eleitoreira, porque o Governador 
Flávio Dino não tem o que mostrar em oito anos de governo, quebrou 
o Maranhão. Um milhão e quatrocentos mil maranhenses vivendo na 
extrema pobreza, não tem geração de emprego, aumentou os impostos 
três vezes, não tem baixa nos impostos dos combustíveis. Essa é a 
realidade de um governo que destruiu o Maranhão. E o governo que 
destruiu o Maranhão está cheio de cargos comissionados, cheio de 
contratos temporários. Não diminuiu a máquina pública, não enxugou a 
máquina pública, não reduziu a quantidade de secretarias, até hoje só fez 
concurso para a área de segurança porque não pode colocar arma na mão 
de qualquer um, ele precisa fazer o curso de formação para poder usar 
a arma e ir para a Segurança Pública. Mesmo assim, ele ainda enrolou 
uma grande quantidade de pessoas, a exemplo dos policiais civis e dos 
1.700 policiais militares. Então, o Governador Flávio Dino preparou o 
seletivo eleitoreiro e fraudulento, e aprovei, aqui, e vou relembrar os 
senhores por conta do feriado, uns podem ter esquecido. No seletivo 
15/2021, na final da classificação dos inscritos, constam mais de 200 
nomes repetidos que apareceram mais de uma vez. Tem uma candidata 
que apareceu nove vezes. Tem um outro candidato que apareceu cinco 
vezes. Outros candidatos apareceram três vezes, duas vezes. Mais de 
200 candidatos repetidos. O edital é claro, no item 2.4, ao vedar a 
inscrição em mais de uma função. Ou seja, o edital, já que é claro, na 
hora de divulgar a lista final, que tem mais de 200 nomes repetidos, já 
podia ter feito essa eliminação, mas não, liberaram a lista final com 
mais de 200 nomes repetidos. Vieram tentar justificar dizendo que são 
homônimos, pessoas que têm mais ou menos a mesma grafia ou nome 
parecido, mas é mentira, é uma verdadeira mentira, uma palhaçada com 
a cara da população, uma patacoada. Não são homônimos, são a mesma 
pessoa, inclusive com fraude, uma candidata relacionada nove vezes 
com as datas de nascimento 01.11.59, 01.11.64, 01.11.65. nas outras 
seis vezes, essa data de nascimento se repete. O candidato que teve o 
seu nome deferido ou divulgado na relação aparece cinco vezes com 
a mesma data de nascimento. É muita coincidência para a direção da 
EMSERH, para o Governo do Estado de Flávio Dino. Que dizer que 
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são homônimos, mas, enfim. Na primeira convocação, os candidatos 
com nomes repetidos foram convocados. Na segunda convocação, há 
um chamamento somente de 17, ou seja, eliminaram somente 17 que 
estavam com nomes repetidos e convocaram 17 novos nomes. Mas, 
senhoras e senhores, são 200 nomes repetidos, 200 nomes com dupla, 
tripla inscrição, e só cancelaram 17? Ah, mas não podemos divulgar 
os nomes, Lei de Acesso à Informação. Ok. Solicitamos, por meio da 
Assembleia, cópia completa do seletivo e também a relação dos que 
foram eliminados. Queremos saber quem foram os eliminados para 
convocar os novos 17, até porque tem mais 200 que estão na lista. Aí 
faz uma nota de esclarecimento imunda, porca, e ainda vem dizer que 
estamos com fake news, porque a justificativa do governo é atacar a 
quem critica, é atacar a quem aponta os erros e atacar a quem aponta 
as falhas, nunca reconhece. Um seletivo fraudulento, vagabundo, 
imundo, eleitoreiro para ajudar secretários e ajudar deputados estaduais 
e deputados federais da base do governador Flávio Dino, queremos 
respeito, transparência e que o Governo do Estado possa apresentar o 
que estamos apresentando aqui na tribuna da Assembleia. E, por último, 
Senhor Presidente, vejam só - vejam só.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere aqui o microfone para o Deputado Wellington do Curso 
concluir o pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Não é 
querendo me comparar, mas o orador anterior teve uma benevolência da 
sua parte. Eu não vou precisar dos 15 minutos não...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª tem também

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só 
vou precisar só dois minutos, eu concluo. Muito obrigado, Presidente. 
Vejam só, a mensagem que eu recebi, oh! Bom dia, deputado, às 9h33 
da manhã, esse seletivo tem falcatrua, minha esposa fez a inscrição, 
na hora de imprimir a ficha, saiu o nome de outra pessoa, como é que 
pode? Saiu nome de outra pessoa, a ficha que pertence a minha esposa 
não aparecia. Eu queria ver já que eles falaram que são homônimos. A 
população está atenta nas desculpas esfarrapadas do governo, eu queria 
já que falaram que são homônimos, que eles listassem os nomes com 
os respectivos números de CPFs, atendendo à sua a solicitação, cidadão 
maranhense, nós apresentamos na Assembleia um requerimento e 
apresentamos também uma cópia, lá na Emserh, com base na Lei de 
Acesso à Informação, para que, nos próximos 15 dias, eles possam 
apresentar essa informação, e ele continua. Minha esposa fazendo a 
inscrição dela, quando ela enviava a inscrição e ia imprimir, saiu o nome 
dessa pessoa, uma tal de Sulamita, dois dias fazendo isso. É fraude, é 
máfia, é corrupção que esculhambação é essa, Governador Flávio Dino? 
Já víamos reclamado e solicitamos ao Governo do Estado que faça o 
concurso público para o Hospital da Ilha, solicitamos ao Governo do 
Estado e estamos cobrando agora, que o Governo do Estado faça o 
concurso para o Hospital da Ilha, para médicos, enfermeiros, técnico de 
enfermagem, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, contadores, engenheiros, 
para todas as áreas. E não um seletivo imundo, porco, fraudulento, 
cheio de máfia e eleitoreiro como o Governador Flávio Dino está 
fazendo. Queremos explicação. Já estamos denunciando ao Ministério 
Público e o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e querendo 
saber quem da base vai se prontificar a tentar defender o indefensável 
e esse seletivo fraudulento, mafioso, eleitoreiro do Governador Flávio 
Dino. A não ser que tenha alguém aqui que tenha o nome da lista desse 
seletivo fraudulento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
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, telespectadores da TV Assembleia, internautas, eu venho 
à tribuna, na manhã desta quarta-feira, para mais uma vez, falar e 
debater sobre o transporte público. Finalmente, acabou a maior greve 
da história da cidade de São Luís. Já houve outras greves, de 14, 16 
dias, mas nunca na história da nossa cidade, nós tivemos uma greve por 
tanto tempo e com uma paralisação total. Foram 12 dias de 100% de 

paralisação do transporte público na nossa cidade. Eu disse e repito: não 
se deve debater o transporte público só em época de eleição ou diante de 
uma paralisação como essa. E o Prefeito Eduardo Braide, infelizmente, 
pecou, pois deixou de debater, de discutir acerca do transporte público 
da nossa cidade nos seus primeiros dez meses de gestão. E quando foi às 
redes sociais afirmar que não haveria aumento de passagem, deveria, de 
pronto, informar de onde sairia o dinheiro para garantir o reajuste para 
os rodoviários. Exatamente, por falta de preparo, é que nós ficamos 12 
dias à espera de uma resposta. Ao final desses 12 dias, a conclusão das 
negociações gerou uma série de debates, pois faltou transparência. O 
Prefeito não disse de onde saiu os 12 milhões para subsidiar o transporte 
público nem como seria feito. Nós precisamos debater o transporte 
público com transparência. É preciso saber de onde sairá esse recurso e 
como vão ser pagas as empresas. E eu vou além. Eu faço aqui, Senhor 
Presidente, um requerimento de informações com base no artigo nº 
160 do Regimento desta Casa e artigo nº 37 da Constituição Federal 
de 88, também com base na Lei nº 12.527. Eu solicito à Prefeitura de 
São Luís e à SMTT o contrato de concessão dos serviços de transporte 
público coletivo de passageiros do município de São Luís. Solicito 
ainda as propostas técnicas e comerciais dos licitantes, bem como o 
fluxo de caixa das propostas vencedoras e a memória de cálculo dos 
reajustes ocorridos em 2018, 2019 e 2020. Precisamos ter acesso a essas 
informações, porque, diferente do que falam, nem todas as linhas de 
ônibus em nossa cidade geram prejuízos. Existem linhas que geram 
lucro. Existem linhas que, sim, geram prejuízos. E é preciso se fazer o 
equilíbrio econômico financeiro desse contrato, inclusive com base na 
função social dos contratos. Quero ainda, Senhor Presidente, destacar 
que o nosso objetivo aqui, enquanto deputado estadual, vai muito além 
de apresentar sugestões, mas é fazer aquilo que esse parlamento pode 
fazer. Por muitos anos se discutiu a Emenda Impositiva, e todos nós 
temos direito a um milhão e meio de Emendas Impositivas que nós 
podemos destinar para onde nós quisermos. E como o meu compromisso 
é com a cidade de São Luís, com os cidadãos ludovicenses, muito mais 
do que sugerir, do que debater, eu destinei um milhão em Emendas 
Parlamentares à Prefeitura de São Luís para ajudar o Prefeito Eduardo 
Braide para que situações como essas não ocorram mais. Quero aqui 
pedir mais uma vez que o Prefeito Eduardo Braide aja preventivamente. 
Estamos no dia 3 de novembro de 2021, portanto, o Prefeito de São Luís 
tem pouco mais de 60 dias para manter o diálogo com rodoviários, com 
empresários, pois, no mês de janeiro de 2022, vence a nova data base 
para o reajuste dos rodoviários e greves como essa só ocorrem quando 
não há diálogo. Devemos debater o transporte público diariamente para 
que, em janeiro, não exista nova paralisação e, por irresponsabilidade, 
não haja aumento no valor cobrado ao usuário de transporte público 
em São Luís. É por essa razão, Senhor Presidente, que, agindo 
preventivamente, destinei um milhão de reais para a Prefeitura de 
São Luís auxiliar no subsídio de transporte público, pois, em janeiro, 
deverá ocorrer um novo aumento no valor, no reajuste do valor recebido 
aos rodoviários de nossa cidade. Nunca, nunca se fez tão presente o 
ditado popular: prevenir é melhor do que remediar. Não deixe, Prefeito 
Eduardo Braide, para debater o transporte público só em época de 
eleição ou diante de uma paralisação. Por fim, quero aqui destacar que, 
durante a campanha para a Prefeitura de São Luís, talvez por despreparo 
ou por má fé, alguns outros candidatos falavam que não era possível 
fazer a proposta que eu apresentei para garantir transporte gratuito 
aos estudantes da rede pública municipal de São Luís, num valor que 
giraria em torno de cinco milhões de reais por ano. Deputado Hélio, o 
dinheiro tem e o Prefeito Eduardo Braide está colocando 12 milhões 
no transporte público. Por que não utilizar cinco milhões desses doze 
para garantir gratuidade aos estudantes da rede pública municipal de 
São Luís? Gratuidade total, não meia passagem, para os estudantes da 
rede pública municipal. Dinheiro tem, eu avisei, durante a campanha, 
e a prova está aí, estão saindo da Prefeitura de São Luís 12 milhões 
de reais para as empresas de ônibus manterem a atividade. O que eu 
peço aqui, ao final desse discurso, Senhor Presidente, é que o Prefeito 
Eduardo Braide pegue a nossa proposta feita durante a campanha, pegue 
apenas cinco milhões desses 12 e garanta transporte público gratuito 
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aos estudantes da rede pública municipal. Dinheiro tem, nós vimos que 
tem, o que resta é vontade política para fazer e cuidar daqueles que mais 
precisam. E Braide, em janeiro, um milhão de reais das nossas emendas 
parlamentares vai estar na conta da prefeitura para ajudar a resolver 
esses problemas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Com a palavra, o Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 
galeria, imprensa e os telespectadores que nos acompanham pela TV 
Assembleia. Presidente, apenas para destacar, na última semana, na 
quarta-feira, as duas audiências públicas que a Assembleia Legislativa 
realizou na cidade de Imperatriz, por meio da Comissão de Meio 
Ambiente. A primeira para discutir e debater o Projeto de Lei que se 
encontra nessa Casa sobre a regionalização do Saneamento Básico do 
Estado do Maranhão. Projeto de Lei, esse, de fundamental importância 
para que as metas sejam atingidas, estabelecidas pelo marco regulatório 
de saneamento, que é a universalização de água e esgoto até o ano de 
2033. O Maranhão, estudos apresentados pelo SECID, colocam em 4 
regiões a regionalização do saneamento básico do estado: a região Norte, 
como o Polo São Luís; a região Noroeste como o Polo Santa Inês; a 
região Sul como o Polo Imperatriz e a região Centro-Leste como o Polo 
Caxias. Então, Senhor Presidente, eu queria, de fato, agradecer a essa 
Casa por proporcionar um debate tão importante para que essa Lei não 
seja apreciada apenas aqui no plenário, conosco, com os deputados, mas 
sim com toda a população por meio das Audiências Públicas. Na parte 
da manhã, o debate foi muito enriquecedor. Participou a sociedade civil 
da região, secretários municipais, prefeitos da região, onde foi discutido 
o PLC 008/2021. E é importante que todos os colegas deputados tenham 
o conhecimento dessa lei que, em breve, virá ao plenário. E temos dito, 
Senhor Presidente, apenas alinhar com Vossa Excelência com relação 
às próximas Audiências Públicas que faremos nas outras cidades-polo, 
que seria Santa Inês, Caxias e São Luís. Também destacar que, na parte 
da tarde, Senhor Presidente, fizemos a outra Audiência Pública com 
relação a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Essa de autoria nossa 
que está tramitando na Casa, já algum tempo, mas que não tínhamos 
tido ainda a oportunidade de realizar as audiências públicas pelo Estado 
do Maranhão. Então, estamos incluindo dentro dessa estrutura de 
mobilização, patrocinada pela Assembleia Legislativa, haja vista que é 
uma função legal da Assembleia fazer essas audiências públicas, esse 
outro debate que é também de suma importância para o Estado tendo 
em vista aí que a lei federal coloca pela erradicação dos lixões até 2024. 
Temos um bom exemplo aqui na ilha de São Luís pelo aterro de Titara, 
onde há ali um consórcio entre os municípios e um aporte financeiro do 
Governo do Estado para destinação correta dos resíduos, excetuando 
São Luís que tem a sua própria política, mas dando um suporte eficaz 
na Região Metropolitana envolvendo aí nove municípios da Região 
Metropolitana da Ilha de São Luís. Então, Senhor Presidente, quero 
agradecer essa Casa, em nome de V.Exa., mas de todos os servidores 
que participaram, TV Assembleia, Taquigrafia, o Gabinete Militar, o 
Cerimonial, Equipagem de Som, enfim, a todos que fizeram parte do 
processo de mobilização, os funcionários da nossa comissão que fizeram 
parte da construção do momento tão importante, haja vista no momento 
difícil que nós estamos passando e com fé em Deus, encerraremos essa 
questão das audiências híbridas e sim fazer as audiências presencias, 
que é muito mais proveitoso. Quero informar aos senhores colegas que 
a próxima audiência está prevista, dia 25 de novembro, no município 
de Santa Inês. Mas, antes de finalizar, Senhor Presidente, acabo de 
sair da Comissão de Meio Ambiente e agradecer a participação do 
nosso amigo o Deputado Hélio Soares, sobre a apresentação da síntese 
dos trabalhos desenvolvidos pela Superintendência de Recursos 
Hídricos. Eu sempre afirmo que o Maranhão tem no seu maior ativo 
os recursos hídricos. Acho, inclusive, a nossa estrutura muito tímida 
para o tamanho do nosso estado e para a riqueza que nós temos com 
relação aos recursos hídricos e saneamento do Estado, pelos índices 
ruins que nós temos de saneamento e também pela grande demanda 

de oferta hídrica que nós temos. Acho que nós precisaremos de um 
órgão exclusivo apenas para tratar de saneamento e recursos hídricos 
do Estado do Maranhão focado, principalmente, na gestão. Mas fiquei 
muito feliz com a apresentação da Superintendência, que, apesar do 
seu quadro de pessoal pequeno, conseguiu produzir resultados exitosos 
agora durante a gestão. Parabenizar o Vitor Lamarão e a sua equipe, que 
colocou principalmente o avanço da gestão participativa com a criação 
dos comitês das bacias hidrográficas, onde nós tínhamos dois e hoje 
nós temos sete comitês, importante instrumento de gestão. E também 
a conclusão do plano estadual de recursos hídricos já foi aprovado 
pelo conselho estadual, e também deveremos fazer uma audiência 
pública para debater este plano estadual de recursos hídricos aqui na 
Assembleia Legislativa. Não há a necessidade de aprovação legislativa. 
É um instrumento da gestão, mas é de fundamental importância nós 
parlamentares conhecermos, de fato, esse importante instrumento da 
gestão de recursos hídricos do Maranhão. Então, Senhor Presidente, 
apenas passar esses informes a todos os colegas, dizer que as discussões 
continuam. A Comissão de Meio ambiente se reúne ordinariamente às 
08h30 da quarta-feira e, extraordinariamente, obviamente, a partir da 
nossa necessidade, da necessidade dos colegas. E está aberta a todos 
para que a gente possa, de verdade, fazer um grande debate de um tema 
tão importante para o nosso estado. Muito Obrigado, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores deputados, senhoras deputadas encerramos o Pequeno 
Expediente. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Projeto de Lei 369/2021, de autoria do Tribunal de Contas do Estado, (lê). 
Em decorrência da apresentação de Emenda Projeto de Lei 369/2021, 
do Deputado Rafael Leitoa, o projeto retornará para as comissões 
técnicas para a análise da alteração proposta e, em seguida, retornará 
a Ordem do Dia. Projeto de Lei 490, da Defensoria Pública, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Parecer 803, da CCJ, (lê). em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção o Projeto de Lei do item 3. Parecer 834, 
da CCJ, (lê). Em Redação Final ao Projeto de Lei n° 339, de autoria do 
Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Deputado Rafael? 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor 
Presidente, primeiro agradecer, eu estava fora da bancada, só para 
esclarecer. Os pareceres que nós estamos votando aqui são pareceres da 
Comissão de Constituição e Justiça que, ao meu entender, deveriam ser 
aprovados na comissão, mas estão vindo ao Plenário. Eu só não estou 
entendendo a Ordem do Dia aqui com relação a esses pareceres. Se a 
Mesa puder esclarecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O projeto já foi votado em dois turnos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Já foi aprovado 
na comissão, foi alterado e está vindo à redação final, agora, para 
apreciar por meio de substituto.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Finalizou?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Sim. A alteração que foi aprovada na comissão, proposta e aprovada. 
Agora nós estamos apreciando apenas a redação final, já foi aprovada 
em dois turnos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Ok.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 5: Parecer n° 835 da CCJ, 
em Redação Final ao Projeto de Lei n° 329, de autoria do Deputado 
Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 6: Parecer n° 
836 da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei n° 340, de autoria 
do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 
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07, Projeto de Lei nº 349, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em 
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Requerimento à deliberação 
do Plenário. Requerimento nº 384, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso (lê). Esse requerimento foi indeferido pela Mesa e o autor 
recorreu ao Plenário. 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Senhor 
Presidente, solicitar a V. Ex.ª que me conceda o tempo de cinco minutos 
para encaminhar, para que a gente possa apreciar esse requerimento 
com relação às diárias da Funac e portaria da maldade da Funac. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes, para encaminhar. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, 
bom dia! Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos 
poderosas sobre o Estado do Maranhão! Senhor Presidente, a nossa 
luta nos últimos sete anos em fiscalização ao Governo Flávio Dino, 
em oposição ao Governo Flávio Dino, é porque a população passa a 
compreender, não tem nada a ver com CPF do Governador Flávio Dino, 
uma pessoa física do Governador Flávio Dino, e sim a sua gestão, nós 
não somos do contra, nós não somos Oposição por Oposição, nós fomos 
eleito para legislar, criar leis e fiscalizar a aplicação do dinheiro público, 
fiscalizar as ações do Executivo. E é isso que fazemos diariamente, 
cotidianamente, em defesa da população do Estado do Maranhão. E 
a falta de transparência reina na administração do Governador Flávio 
Dino. Governador que é ex-juiz federal, Governador que é professor de 
Direito Constitucional, e que desrespeita a própria Constituição, no seu 
artigo nº 37, onde ele não atenta ao princípio básico da administração 
pública, que é a transparência, não tem transparência em nenhum dos 
atos. E aqui na Assembleia Legislativa com a sua base de governo, é a 
mesma coisa, e o Governador Flávio Dino tenta fazer da Assembleia 
um puxadinho do seu governo. E aí faz com que os deputados da sua 
base sejam obrigados a não aprovarem um Requerimento simples de 
transparência, mas é a base do Governo, o líder do Governo diz: mas 
esses dados são públicos. Esses dados estão no site. Quando a gente 
pesquisa eles estão incompletos, e a gente solicita informação aqui para 
complementar estes dados, os dados estão no site. Vamos pesquisar os 
dados estão incompletos. Ou seja, lambança, enrolação, embromação, 
tudo capitaneado pelo governador Flávio Dino. O requerimento que 
estamos apreciando neste momento, nós apresentamos ao Governo 
do Estado explicações sobre a farra de diárias, farras de diárias no 
Detran, mais de 700 mil reais e farra de diárias na FUNAC, mais de 
500 mil reais, farra de diárias. Já não basta a quantidade de cargos 
comissionados, já não basta o nepotismo no DETRAN, o governador 
Flávio Dino colocou no DETRAN um Diretor que assumiu em março 
e logo no começo de abril colocou um parente seu, e outra, aproveitou 
as contratações da BR, quando foi em maio, no dia 1º de maio, feriado 
nacional, Dia do Trabalhador, está lá mais 12 contratações indicadas 
pelo Diretor e ninguém faz nada, e ninguém diz nada. Verdadeiro cabide 
de emprego, nepotismo, contratos irregulares. Um contrato de mais de 
11 milhões de reais com a BR e ninguém diz nada, e ninguém fala nada. 
Aditivo por cima de aditivo, o Ministério Público já se posicionou, o 
Ministério Público do Trabalho já se posicionou solicitando ao Governo 
do Estado, ao DETRAN, que não faça contratações em detrimento dos 
aprovados em concurso. Mas não, cabide de emprego, contratação 
temporária, contratos irregulares, farra de diárias. Tudo para promover 
o quê? Candidato Secretário a deputado federal? Candidato Diretor 
a deputado estadual? É muita palhaçada. Vamos competir nas ruas, 
no mano a mano, sem uso da máquina pública, o uso eleitoreiro da 
máquina pública. É um escárnio, é uma falta de vergonha na cara, é 
muita cara de pau. Distribuição de capacete, distribuição de curso, farra 

de diárias quase 700 mil reais, emprego para todo mundo, aí, depois, 
aparece candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual. 
Quero ver aqui como o Deputado Wellington, sem sangue na política, 
sem sobrenome na política, reeleito pela segunda vez com voto limpo, 
com voto consciente, sem a máquina pública, sem diretoria, sem 
secretaria, sem o padrinho Flávio Dino. Queremos respeito, a população 
quer respeito e a população vai dar o troco. 2022 está chegando. Quem 
está se utilizando da máquina pública para estar enganando, para estar 
mentindo, para estar comprando voto antecipado, o uso eleitoreiro. 
Passou 7 anos não fez isso, depois de 7 anos vai distribuir capacete, 
cesta básica? Cheio de contrato temporário, cheio de contrato irregular. 
O requerimento que estamos apreciando é a farra de diárias na FUNAC. 
A FUNAC está perseguindo os trabalhadores. Editou uma portaria da 
maldade, mudando a escala de 12 por 60 para 12 por 36. E olha que a 
FUNAC é ligada a Secretaria de Direitos Humanos, que o Secretário 
também é candidato a deputado estadual. E como que a Secretaria de 
Direitos Humanos praticou uma maldade? É a Secretaria de Direitos 
Humanos e faz a maldade, pratica a maldade com seus servidores, 
alterando uma escala, a escala da maldade, a portaria da maldade de 
Flávio Dino. E agora a gente descobre a farra de diárias na FUNAC. 
E não tem explicação. Ninguém fala nada. No início do Expediente, 
nós já solicitamos explicações sobre o seletivo fraudulento, imundo, 
porco, nojento do Hospital da Ilha, e ninguém diz nada. Solicitamos 
aos deputados que possam apreciar o Requerimento e possam aprovar o 
Requerimento em nome da transparência, em nome da transparência do 
Governador Flávio Dino. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em discussão. Em votação. Os deputados que mantém a decisão da 
Mesa, ou seja, mantém o indeferimento do Requerimento de autoria 
do Deputado Wellington permaneçam como estão. Os que forem 
contrários se manifestem. Mantida a decisão com o voto contrário 
do Deputado Wellington do Curso. Requerimento 385, 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 
esclarecimentos sobre os altos valores contidos no pregão presencial 
de 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. Este Requerimento foi indeferido 
pela Mesa. O autor recorreu ao Plenário, e nós vamos apreciá-lo agora. 
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso, mais uma vez, eu 
peço a benevolência de V. Ex.ª para que eu possa encaminhar e tentar 
sensibilizar os nobres pares acerca da importância da transparência e 
do Governo do Estado na tentativa de comprar picanha superfaturada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes. Lembro a todos os deputados 
que as nossas sessões estão sendo transmitidas ao vivo para 30 
municípios em canal aberto, para 30 municípios no Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Parabéns, 
Presidente, pela extensão da comunicação. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, todos que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. 
Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, a nobre missão de fiscalizar, 
a nobre missão de esclarecer, de ter transparência nos gastos públicos de 
um Estado rico, de um Estado de uma população pobre, de um Estado 
mal administrado, de um Estado cujo governador se comprometeu 
em ajudar. Seria a mudança, mas não sabíamos que a mudança era 
para pior. Que ia quebrar o Estado! E quebrou o Estado! Aumentou 
os impostos três vezes. Não quer baixar o ICMS da gasolina, do óleo 
diesel e da energia elétrica, a exemplo do que aconteceu no Distrito 
Federal, a exemplo do que aconteceu em outros Estados, como no Rio 
Grande do Sul, onde o Governador Eduardo Leita baixou o ICMS da 
gasolina, da energia elétrica de 30 para 25%. Então é possível. Por que o 



  16       QUINTA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 16
Governador Flávio Dino não faz o mesmo? Governador que acabou com 
o Maranhão, que destruiu o Maranhão. Qual o legado do Governador 
Flávio Dino após sair da vida pública? Porque estão dizendo que ele 
vai sair candidato a presidente da República. Já não vai mais, já não 
tem voto, gastou tanto dinheiro público do Maranhão, tanto dinheiro 
público com propaganda enganosa, tentando se viabilizar e se cacifar 
a presidente da República que já não dá mais, já desistiu. Seria vice de 
Lula, já não dá mais também. Está indo por água abaixo a sua tentativa 
e a possibilidade de ser senador da República. Para quem tinha 70% e 
caiu para 65%, depois para 60%, hoje não tem mais nenhum poder do 
seu grupo nas mãos, um grupo que está esfacelado, um grupo que está 
dividido. Ele tenta dizendo que, até o dia 20, vai anunciar a quem vai 
apoiar, mas pode ser que mais uma vez ele adie, por quê? Porque ele não 
tem o controle do grupo, porque não atende ao anseio do grupo, nunca 
atendeu, ele atende ao seu ego, ele atende ao que ele acha que é melhor 
e ponto. Acabou e quer empurrar goela abaixo aos aliados, ele quer ter 
o domínio sobre a vontade dos outros, você vai ser o candidato, você 
vai apoiar e assim por diante. Não tem diálogo, ele fazia diálogo para 
mentir, enganando o povo, indo ao interior do Estado, em 2014, dizendo 
que estava tendo diálogo pelo Maranhão; em 2018, para a reeleição, 
os diálogos eram em hotéis caríssimos para poder mentir, para poder 
enganar, e hoje qual é o diálogo que tem com a base? Nenhum. Qual a 
transparência que tem? Nenhuma. Mas eu vou me ater ao requerimento 
que nós apresentamos. Governador Flávio Dino, em meio à pandemia, 
em meio ao Estado do Maranhão que aumentou em 400 mil o número 
de maranhenses na extrema pobreza, temos mais de 01 milhão e 400 
mil maranhenses sobrevivendo com menos de 145 reais por mês. Não 
sou eu que estou dizendo, é o IBGE. E é nesse cenário, esse cenário de 
desastre, esse cenário de caos, esse cenário de pobreza, esse cenário de 
miséria, que o Governador Flávio Dino quer comprar 400 kg de picanha 
superfaturada, comprando um kg de picanha a mais de 70 reais. E nós 
mostramos aqui um encarte de um supermercado local, Supermercados 
Mateus, corte de picanha fatiada a 35 reais, corte de picanha fatiada a 
35 reais, essa é a picanha que a população vai ao supermercado e vai 
comprar em conta, um deputado da base disse que essa carne é um 
pouco mais dura, está certo, o Governador já está com os dentes que 
não pode mais mastigar uma carnezinha dura, a população se quiser 
vai comprar essa carne mais barata, mas o Governador quer comprar 
carne cara, picanha cara, 400 kg de picanha superfaturadas no Palácio 
para o deleite do Governador que tem engordado, a duras penas, do 
suor do trabalhador maranhense. E a transparência por que não faz? 
Já que tem parceria, ele tem parceria com o Mateus, o Supermercado 
Mateus é o único supermercado do Estado do Maranhão se beneficiou 
com a redução de impostos de 18 para 2%, os demais pagam 18%, o 
Menezes, os demais supermercados pagam 18%, o Mateus paga 2%. 
Já que tem redução de impostos, já que tem benefício do Governo do 
Estado, o Governo do Estado poderia comprar essa carne lá no Mateus 
que está 35 reais, mas não, quer comprar picanha superfaturada, 
picanha mais cara e quem paga? É o pagador de impostos, o cidadão 
maranhense, aquele que teve o seu carro e a sua moto apreendida, o 
Governador Flávio Dino aprendeu mais de 50 mil motos e carros e 
leiloou 15 mil motos e carros de trabalhadores maranhenses e sabe 
como parou? Com a denúncia do Deputado Wellington, com a briga 
do Deputado Wellington, com a luta do Deputado Wellington, o tempo 
todo, intransigente, em defesa da população. E agora, estamos a luta 
para baixar o ICMS dos combustíveis e da energia elétrica. Vamos 
começar a campanha a partir de agora, vamos para as ruas, solicitar 
o apoio da população para baixar, assim como fez o Distrito Federal, 
assim como fez o Governador do Rio Grande do Sul, para que ele possa 
baixar também o ICMS dos combustíveis e da energia elétrica. Mas o 
requerimento que estamos apreciando que eu peço a benevolência de 
V. Ex.ª um requerimento absurdo, ridículo, onde o Governador Flávio 
Dino quer comprar carne para o Palácio, carne superfaturada, picanha 
superfaturada, mais de 400 kg de picanha no valor de 72 reais, enquanto 
o comércio se encontra carne mais barata. Enquanto isso, a população 
padece com a falta de emprego, enquanto isso a população padece com 
mais de um milhão e quatrocentos mil maranhenses vivendo na extrema 

pobreza com menos de 145 reais por mês que daria para comprar,, no 
máximo 2 quilos dessa picanha que o Governador Flávio Dino quer 
consumir, quer se deleitar. Uma picanha molinha, uma picanha muito 
mais cara e quem vai pagar esse luxo do Governador Flávio Dino é 
a população mais pobre do Estado do Maranhão. Tenha vergonha, 
Governador! Tenha vergonha, por favor!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 
NETO - Em Votação. Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa, 
permaneçam como estão. Decisão mantida, com o voto contrário do 
Deputado Wellington do Curso. Requerimento nº 405/2021, de autoria 
do Deputado Neto Evangelista, (lê). Em Discussão. Em Votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o 
requerimento. Peço às comissões que já emitam o parecer para que 
possamos apreciar em Plenário. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Independente, MDB/PRTB/PMN. Deputado Roberto. 
Declina. Bloco Parlamentar Democrático PL/Republicanos. Deputado 
Hélio. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu vou declinar 
para falar amanhã, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade. Deputado Ciro 
Neto. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. 
Escala Reserva. Deputado César Pires, Partido Verde. O Deputado está 
ausente. Deputado Wellington do Curso. 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –  
V. Ex.ª tem cinco minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos assistem por meio da TV Assembleia, meu mais cordial, bom 
dia! Senhor Presidente Othelino, é só para pedir apoio de V. Excelência. 
Nós tínhamos audiência a ser realizada na próxima sexta-feira, dia 05, 
com relação aos problemas graves que existem no curso de Medicina 
de Caxias, mas o Requerimento não foi aprovado ainda a tempo na 
Comissão de Saúde, Deputado Antônio Pereira e Deputado Zé Inácio. 
Eu vou pedir a V. Excelência, que sempre foi muito atento às nossas 
solicitações, mesmo de Oposição, para que a gente possa aprovar esse 
Requerimento. E a gente adia para a próxima semana, sem problema 
nenhum, para que a gente possa realizar essa audiência pública lá na 
cidade de Caxias. Tivemos uma reunião na cidade de Caxias, mas 
precisamos de audiência pública com o Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Educação, Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Saúde, por meio da Universidade Estadual do Maranhão, a coordenação 
do Curso de Medicina da UEMA lá de Caxias, com a Defensoria Pública, 
com o Ministério Público, com o Conselho Regional de Medicina e, 
principalmente, com os acadêmicos, que há muito e muito tempo tem 
reclamado dos problemas graves que ocorrem no curso de Medicina 
de Caxias. Já estivemos lá. Já ouvimos esses acadêmicos e nós nos 
colocamos à disposição. E vamos realizar uma audiência pública. 
Infelizmente, tivemos um contratempo com relação às comissões, mas, 
se porventura, não sair nos próximos 15 dias, nós vamos realizar não em 
caráter de audiência pública, mas vamos fazer audiência pelo gabinete e 
convidar todos os envolvidos, Defensoria Pública, Ministério Público, 
OAB, Conselho Regional de Medicina, Governo do Estado, para que 
possamos discutir a situação e melhorar, encontrar soluções para o 
curso de Medicina de Caxias. Era o primeiro assunto que eu tinha para 
o momento, Senhor Presidente. Vou finalizar o tempo que me resta para 
chamar a atenção do nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Por 
meio de nosso gabinete, por meio de nosso mandato, por meio de nossa 
atuação, alguns problemas do Governo do Estado só vieram à tona e 
tiveram fiscalização, deram continuidade à fiscalização por conta de 
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nosso trabalho. Nós denunciamos a situação dos chapelões, nós fomos 
os primeiros a denunciar a situação dos chapelões, o uso eleitoreiro da 
igreja, o uso eleitoreiro de capelães, penetração nas igrejas com altos 
salários e agora já existe a definição no TSE. O Governador Flávio Dino 
vai ser julgado tanto no TSE como no STF por conta das denúncias 
que aplicamos aqui, que apresentamos aqui com relação ao caso dos 
capelães, ao uso político e eleitoreiro dos capelães. Senhoras e senhores, 
fomos os primeiros a denunciar a situação dos respiradores, a compra 
fraudulenta de respiradores, a compra fraudada, superfaturada de 
respiradores, e ninguém fala nada, ninguém diz nada. São três situações 
de respiradores: primeiro, 107 respiradores chegaram a São Luís, foram 
107 respiradores que chegaram de forma contrabandeada para ajudar 
a população. Até aí tudo bem, a gente não questiona, porque era para 
ajudar, ok, só que nós fomos fiscalizar esses respiradores e não estavam 
em atividade, não estavam funcionando. Já solicitamos aqui a relação, o 
número, o lote, a numeração de cada respirador e onde esses respiradores 
estão instalados para a gente fiscalizar, mas ninguém mostra, estão 
escondidos. Segundo: o Governo do Estado comprou 30 respiradores 
por quatro milhões e novecentos mil reais, pagou antecipado por 
respiradores superfaturados para empresa de distribuição de produtos à 
base de maconha, nunca tinha feito nenhuma compra na área da saúde 
e deu no que deu. Fraude, máfia, corrupção. A empresa disse que pagou 
20 milhões só de propina, e até hoje não entregaram os respiradores. 
E a pergunta: cadê o dinheiro dos respiradores, Governador Flávio 
Dino? Quando vão devolver o dinheiro dos respiradores superfaturados, 
comprados e pagos antecipadamente por V. Ex.ª? Depois o Governo 
do Estado comprou mais 40 respiradores no valor de oito milhões e 
setecentos mil reais, pagou antecipadamente 50% do valor, mas, como 
nós tínhamos feito a denúncia, cancelaram, devolveram o dinheiro com 
valor a menos, justificaram que era o câmbio, que era o euro, que era 
o dólar. Nós pagamos antecipadamente metade dos respiradores, 50% 
dessa segunda compra, 40 respiradores, pagamos quatro milhões e 
trezentos, recebemos cinco milhões e setecentos. Prejuízo. E quem vai 
pagar esse prejuízo? Então, as grandes denúncias contra o Governo do 
Estado foram protagonizadas pelo gabinete do Deputado Wellington. 
Aqui, cito apenas algumas delas. O governador, em contrapartida, o que 
faz? Não se justifica, não tem argumentos e quer perseguir o Deputado 
Wellington. Recebemos mais uma notificação de que o Governador 
Flávio Dino está acionando o Deputado Wellington para tentar calar o 
Deputado Wellington, tentar calar a voz do Deputado Wellington, barrar 
a voz do Deputado Wellington. Mas eu quero dizer a todos que nós 
fiscalizamos com muita responsabilidade. E tudo o que nós denunciamos 
aqui na Assembleia, nós levamos ao Tribunal de Contas do Estado, ao 
Ministério Público, à Defensoria Pública, à Polícia Federal, para que 
deem continuidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço para liberar o microfone para o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Vou concluir, Senhor Presidente, nós fazemos a denúncia, cobramos 
informações e como não tem transparência, como não tem transparência 
somos obrigados a dar continuidade e levar ao Ministério Público, 
Defensoria, Polícia Federal, assim como fizemos no caso dos Capelães, 
e hoje está no TSE e hoje está no STF, e o Governador Flávio Dino 
vai ter que responder por isso. Assim como denunciamos o caso dos 
respiradores, foi arquivado inicialmente pelo Ministério Público, está 
tramitando no Tribunal de Contas do Estado, estamos refazendo para 
o Ministério Público, porque o Ministério Público reconheceu que 
houve sim superfaturamento. Mas o mais importante: cadê o dinheiro 
dos respiradores? Quem vai pagar por esse prejuízo? Quem será 
responsabilizado por esse prejuízo? Nós denunciamos aqui também 
em 2018, que o Governador Flávio Dino teve uma investigação, um 
inquérito da Polícia Federal, onde sumiram dos cofres públicos, dezoito 
milhões de reais. E nós tivemos a informação que esse dinheiro é sacado 
na boca do caixa e era levado lá na porta do Palácio. Solicitamos aqui a 
CPI da Saúde, e na época só quem assinou: Deputado Eduardo Braide 
e Deputado Max Barros. Estamos preparando, senhoras e senhores, a 
CPI dos Respiradores, nos moldes que está acontecendo no Rio Grande 

do Norte. O Rio Grande do Norte abriu a CPI dos Respiradores, estão 
ouvindo, estão fiscalizando, estão verificando, para que o dinheiro possa 
voltar para os cofres públicos do Rio Grande do Norte, estamos também 
já apreciando a possibilidade de apresentar a CPI dos Respiradores no 
Estado do Maranhão.

VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Não há oradores inscritos. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Sexagésima Sétima 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 La-

ges.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Bra-

ga.

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 Holan-
da, 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, De-
tinha, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Pará 
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Zé Inácio 
Lula. 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): 
Doutora Cleide Coutinho, Professor Marco Aurélio, Antônio Pereira, 
Duarte Júnior, Fábio Braga e Wellington do Curso. Esgotado o tempo 
regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou 
aberta a Ordem do Dia, em segundo em segundo turno o 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 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), 
e da Comissão de Assuntos Econômicos, este projeto foi aprovado e 
encaminhado à sanção governamental. Sendo aprovado e encaminhado 
a redação final 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. Em 
segundo turno, tramitação ordinária, foram apreciados: Projeto de Lei 
nº 291/2020, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, que ins-
titui a “Semana de Valorização da vida do Trabalhador” no Estado do 
Maranhão; Projeto de Lei n° 300/2020, de autoria da Deputada Doutora 
Helena Duailibe, que institui no calendário do Estado do Maranhão o 
dia do empreendedor digital, no dia 11 de setembro; Projeto de Lei nº 
301/2020, de autoria da que institui no calendário do Estado do Mara-
nhão o “Dia do Entregador Profissional”, no dia 10 de setembro; Projeto 
de Lei nº 352/2020, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, 
que institui o “Dia Estadual da Prematuridade”. Com pareceres favo-
ráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), estes 
projetos, todos de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, foram 
aprovados e encaminhados à sanção governamental. Ainda em segundo 
turno, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à promulgação 
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o Projeto de Resolução nº 016/2020, de autoria da Deputada Doutora 
Helena Duailibe, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao mé-
dico Marco Túlio Hercos Juliano”. Com parecer favorável da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Na sequência o Plenário aprovou 
o Requerimento nº 400/2021, de autoria da Deputada Doutora Helena 
Duailibe, solicitando que depois ouvido o plenário, seja encaminha-
da Mensagem de Congratulações e aplausos à Igreja Batista Nacional 
(IBN), através de seu Pastor Presidente, Arly Ataide Lima, pelo exce-
lente trabalho desenvolvido em benefício das famílias maranhenses, 
nestes 42 anos de atividades em nosso Estado. Sujeitos à deliberação da 
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nos 403 e 404/2021, de autoria 
das Deputadas Professora Socorro Waquim e Doutora Cleide Coutinho, 
solicitando que seja encaminhada Mensagem de Pesar aos familiares do 
Desembargador Arthur Almada Lima Filho, pelo seu falecimento ocor-
rido no dia 27/10/2021. No primeiro horário do Grande Expediente, fa-
lou o Deputado Wellington do Curso. No tempo destinado aos Partidos 
ou Blocos, o Deputado Doutor Yglésio falou pelo Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão e o Deputado Wellington do Curso pelo Partido 
Social da Democracia-PSBD. 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 Palá-
cio Manuel Beckman, em São Luís, 28 de outubro de 2021.  

Deputado Duarte Júnior
Presidente, em exercício

Deputado Wendell Lages
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Fábio Braga.
Segundo Secretário, em exercício 

Ata da Sessão Solene para entrega de Medalha do Mérito Legis-
lativo “Manuel Beckman” aos  Senhores Lourival da Cunha Souza e 
Francisco de Assis Peres Soares, realizada em vinte e um de outubro de 
dois mil e vinte e um.

Presidente Senhor Deputado Zito Rolim 

As onze horas e trinta minutos, em nome do povo e invocan-
do a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene 
convocada para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao Senhor Francisco de Assis Peres Soares, ativista das cau-
sas do trânsito no Maranhão e ao Senhor Lourival da Cunha Souza, 
coordenador da campanha “Sos Vida,” concedidas através das Reso-
luções Legislativas nºs 995/2019 e 968/2019 oriundas dos Projetos de 
Resolução Legislativa nºs 053/2019 e 054/2019 de autoria do Deputado 
César Pires. Em seguida, o Presidente convidou para compor a Mesa: 
os homenageados Senhor Francisco de Assis Peres Soares, Senhor Lou-
rival da Cunha Souza e o Senhor Sebastião Bomfin,  Grão Mestre da 
Loja Maciânica e concedeu a palavra ao Deputado César Pires, autor 
da proposição, o qual fez uso da tribuna para falar em nome desta Casa. 
Convidou-o, em seguida, para fazer a entrega das medalhas do mérito 
legislativo “Manuel Beckman” aos Senhores  Lourival da Cunha Souza 
e Francisco de Assis Peres Soares. Após a condecoração dos agraciados 
a palavra lhes foi concedida. Todos foram convidados a assistirem a um 
vídeo educativo produzido pela TV Assembleia. O Presidente teceu as 
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata. Plenário De-
putado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de 
outubro de 2021.  

Deputado Zito Rolim
Presidente

Ata da Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão Mara-
nhense ao Senhor Sérgio Luís Veras Parente, realizada no dia vinte e um 
de outubro de dois mil e vinte e um.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Às doze horas e trinta minutos, em nome do povo e invocando 
a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene 
convocada para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao 
Senhor Sérgio Luís Veras Parente, concedida através da Resolução 
Legislativa nº 1009/2020, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa 
nº 160/2019, de autoria do Deputado Othelino Neto, e convidou para 
compor a Mesa o homenageado Senhor Sergio Parente, Senhor Paulo 
Mont Alverne, juiz do trabalho. Realizada a entrega do título de cida-
dão maranhense ao empresário Sérgio Luís Veras Parente, o Deputado 
Othelino Neto, autor da proposição, usou apalavra para fazer a sauda-
ção ao homenageado, que na sequência, usou a Tribuna. O Presidente 
teceu as considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata. Ple-
nário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São 
Luís, 21 de outubro de 2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REA-
LIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 
2021, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO 
“LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES– PRESIDENTE 
DOUTOR YGLÉSIO 
CIRO NETO
RAFAEL LEITOA
NETO EVANGELISTA 
                                             
PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 869/2021 – Emitido à EMENDA Nº 001/2021 
AO PROJETO DE LEI Nº 369/2021, que Dispõe sobre a 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 ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 04 de novembro de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão
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P O R T A R I A   Nº  1080/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 421/2021-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,   
matrícula nº 1646314 e JOÃO RODOLPHO MONTEIRO LIMA, ma-
trícula nº 1661313, ambos lotados na Diretoria de Administração, para 
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato 
nº 46/2021, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão e a Empresa LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELLI, cujo 

objeto refere-se à contratação de empresa especializada em engenharia 
para a execução dos serviços de conservação e/ou    manutenção de pa-
vimentação de vias internas e estacionamentos da ALEMA, conforme  
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 
67 da Lei 8.666/93.

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

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de outubro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


