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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia quatro de novembro de dois mil e vinte e um.

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

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

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 CARLINHOS FLORÊNCIO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 106/2021
São Luís, 03 de novembro de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe 
acerca da criação do Programa Expresso do Trabalhador a ser viabili-
zado, fiscalizado e implantado pela Agência Estadual de Mobilidade 
Urbana e Serviços Públicos – MOB.

É consabido que o transporte coletivo intermunicipal semiurbano 
de passageiros apresenta-se como serviço essencial de competência dos 
estados, de acordo com o art. 25, § 3º da Constituição Federal, regulado, 
no Maranhão, por intermédio da Agência Estadual de Transporte 
e Mobilidade Urbana - MOB, que tem por finalidade desenvolver 
estratégias de políticas públicas nas áreas de transporte e de mobilidade 
urbana.

Ocorre que, em audiências públicas realizadas junto as comuni-
dades da Vila Luizão, Araçagi, Parque Araçagi, Divinéia e adjacências, 
em áreas fronteiriças ou pertencentes a São José de Ribamar, perce-
beu-se a necessidade de se dar maior fluidez na mobilidade urbana e 
interurbana do trabalhador entre aqueles bairros e o centro da cidade, 
de forma célere e adequada, especialmente nos horários em que os con-
gestionamentos são mais elevados. Essa operação torna-se possível em 

razão do avanço das obras, executadas pelo Governo do Maranhão, na 
Avenida dos Holandeses e na Avenida Litorânea.

Diante desse contexto, o Estado do Maranhão, por meio da Agên-
cia Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana – MOB, adquiriu cinco 
ônibus coletivos novos com intuito de favorecer as comunidades mais 
atingidas de forma expressa, gratuita e prestando o serviço adequado 
sem prejudicar as concessionárias ou autorizatárias potencialmente im-
pactadas pela implantação de um novo serviço patrocinado pelo Estado.

Desta feita, a relevância reside no fato de que as linhas serão de-
senhadas em conjunto com a comunidade assistida, bem como o setor 
competente da MOB/MA, visando atender o cidadão dentro do trabalho 
formal e informal, possibilitando a locomoção de desempregados e da 
população mais carente, atentando sempre para a eficiência, eficácia 
e efetividade, bem como a equidade no acesso e no uso do espaço e a 
justiça social. 

A urgência decorre do princípio da supremacia do interesse pú-
blico, que demanda velocidade na realização de mudanças, visando ao 
melhor funcionamento da máquina administrativa, e dar segurança ju-
rídica a todos, e da necessidade de garantir a mobilidade não onerosa à 
população por meio do Programa Expresso Trabalhador, que busca as-
segurar aos usuários direitos sociais cobertos pela Constituição Federal.

Por fim, pontua-se que os recursos a serem utilizados no Progra-
ma Expresso Trabalhador serão destinados aos autorizatários/conces-
sionários que executarão o Programa Expresso Trabalhador.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a 
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida 

Provisória ora proposta.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 

a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 365, DE 03 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

Dispõe acerca da criação do Pro-
grama Expresso do Trabalhador a ser 
viabilizado, fiscalizado e implantado pela 
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e 
Serviços Públicos – MOB.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Expresso do Trabalhador que 
tem como objetivo atender, de forma gratuita, a população cadastrada.

§ 1° Os serviços disponibilizados ao cidadão, de forma não 
onerosa, serão prestados e regulamentados pela Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana – MOB.

§2º As rotas utilizadas pelo Expresso do Trabalhador serão 
constituídas de estudo técnico por setor competente da MOB-MA 
de forma a alcançar os usuários e facilitar o acesso aos serviços de 
saúde, deslocamento para o trabalho e atividades de lazer, fornecendo 
segurança e assistência aos usuários.

§3º Os beneficiários do Programa Expresso do Trabalhador 
cadastrados pela Agencia de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 
–MOB/MA e terão acesso gratuito ao transporte coletivo através do 
uso de cartão individual e intrasferível que será fornecido pela MOB/
MA em conjunto com o Sindicato das Empresas de Transporte – SET.

Art. 2º Constituem objetivos básicos do Programa Expresso do 
Trabalhador conferir mobilidade, segurança, conforto e rapidez dos ser-
viços prestados.

Art. 3º Sem prejuízo do estabelecido na Lei Estadual nº 10.225 
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de 15 de abril de 2015, o Programa Expresso do Trabalhador é norteado 
pelos seguintes princípios:

I - acessibilidade universal;
II - eficiência, eficácia e efetividade;
III- equidade no acesso;
IV - Justiça social;
Art. 4º O Programa Expresso do Trabalhador poderá ser amplia-

do e alterado conforme demanda e disponibilidade orçamentária.
Art. 5º Os veículos utilizados pelo Programa Expresso Trabalha-

dor serão adquiridos pelo Estado do Maranhão, e disponibilizados para 
operação ao autorizatário/concessionário, conforme atos normativos da 
MOB.

Parágrafo único. A operadora ficará responsável pela gestão de 
mão de obra, combustível, guarda e manutenção dos veículos mencio-
nados no caput, devendo estes, em caso de devolução, serem entregues 
nas mesmas condições em que recebidos.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução do objeto desta 
Medida Provisória correrão por conta de verba orçamentária própria 
específica, conforme previsão em Lei Orçamentária Anual e demais le-
gislações correlatas.

Art. 7º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 8º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Me-
dida Provisória.

Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 03 DE NOVEMBRO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 525 / 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da   inclusão de alimentos orgânicos na 
alimentação escolar no Estado do Ma-
ranhão, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída a inclusão de alimentos orgânicos na ali-
mentação escolar no Estado do Maranhão, com a obrigatoriedade de 
pelo menos 30% (trinta por cento) das escolas públicas adotarem essa 
prática:

Parágrafo único: dos 30% (trinta por cento) dos alimentos orgâ-
nicos certificados que trata o art. 1º, 20% (vinte por cento) deverão ser 
provenientes da agricultura familiar, e o restante de agricultores orgâ-
nicos não familiares.

Art. 2º Entende-se por alimentos orgânicos aqueles produzidos 
nos termos da Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, ou a 
norma que vier a substitui-la, devidamente certificados.

Parágrafo único: a certificação deverá ser atestada devidamente 
pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão 
– SAGRIMA.

Art. 3º Será priorizada a aquisição de alimentos orgânicos dire-
tamente da agricultura familiar, do empreendedor familiar, ou de suas 
organizações, assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicio-
nais e produtores orgânicos localizados no território localizados próxi-
mos às escolas públicas. 

Art. 4º Os alimentos orgânicos produzidos em cada município, 

próximos às escolas, especialmente os oriundos da agricultura familiar, 
terão preferência sobre os produzidos em outras localidades, quando em 
igualdade de condições de preço, qualidade e prazo de entrega.

Art. 5º As unidades escolares poderão adotar cardápios diferen-
ciados, respeitando a sazonalidade da oferta de alimentos orgânicos.

Art. 6º   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 30 de setembro de 2021. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA
Alimentos orgânicos são aqueles que são cultivados de maneira 

especial, livres de agrotóxicos e que são produzidos em solo trabalhado.  
Favorecem o organismo e ainda o meio ambiente, pois são isentos de 
qualquer tipo de adubo químico, bem como pesticidas. Também não se 
utiliza sementes transgênicas para o cultivo, já que nessa especialidade 
alimentícia o produtor não pode modificar as características reais do 
solo e do meio a serem utilizados no plantio.            

Instituir diretrizes para uma ação pública de educação alimentar 
escolar com enfoque na mudança de hábitos alimentares entre crianças 
e adolescentes, é o objetivo do presente Projeto de Lei. O consumo de 
alimentos orgânicos vai repercutir diretamente na formação de uma cul-
tura alimentar mais saudável e permanente, porque nessa fase, a criança 
e o adolescente assumem hábitos que ficam para o resto da vida. 

A introdução dos alimentos orgânicos na merenda escolar deve 
beneficiar a todos com uma dieta mais saudável e, com uma mudança 
de hábitos que implicará positivamente no presente, e no futuro de toda 
uma geração.

Além de toda questão do incentivo de hábitos alimentares saudá-
veis, haverá o fortalecimento da agricultura familiar através do incenti-
vo da produção, valorizando e proporcionando o aumento da renda do 
agricultor familiar.  

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares, 
no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei, que contribuirá 
significativamente para a saúde de crianças e adolescentes, bem como 
para o incentivo da agricultura familiar.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-

CIO “MANUEL   BECKMAN”, em 30 de setembro de 2021. - Edi-
valdo Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE LEI Nº 526 / 2021

DISPÕE SOBRE A TRANSPA-
RÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE 
RECURSOS PELAS CONCESSIONÁ-
RIAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA 
ELÉTRICA REFERENTES À CON-
TRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚ-
BLICA - CIP E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Art. 1 -  As concessionárias de energia elétrica que prestam ser-
viços nos limites territoriais do Estado do Maranhão ficam obrigadas a 
disponibilizar em sítio eletrônico o valor mensal de repasses às Prefeitu-
ras Municipais referentes à Contribuição de Iluminação Pública – CIP. 

§1º As informações previstas no caput deverão constar em local 
visível e de livre acesso a qualquer consumidor.

§2º A concessionará terá o prazo de 90 (noventa) dias para se 
adequar à presente lei. 

Art. 2º - O descumprimento ao que dispõe a presente Lei acarre-
tará à concessionária do serviço multa por dia de atraso equivalente a 
0,5% do valor da arrecadação mensal.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de no-

vembro de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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JUSTIFICATIVA
A propositura em tela tem por objetivo precípuo determinar que 

a concessionária de energia elétrica situada no âmbito do Estado do 
Maranhão, disponibilize em seu sítio eletrônico o valor mensal do re-
passe às Prefeituras Municipais referente à Contribuição de Iluminação 
Pública – CIP nas formas do que dispõe a Carta Constitucional (1988):

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir 
contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de 
iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se 
refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

A divulgação das referidas informações será de extrema impor-
tância para a transparência da gestão, boa aplicação dos recursos e para 
a melhoria da qualidade do serviço de iluminação pública nos municí-
pios disponibilizar os números em locais visíveis e de acesso facilitado 
na internet de modo que seja possibilitado ao cidadão comum acompa-
nhar de forma direta um tema que reflete diretamente na economia do 
mesmo. Com este projeto se pretende fomentar a transparência dos atos 
de gestão.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de no-
vembro de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 527/2021

Altera a redação da Lei nº 10.789, 
de 24 de janeiro de 2018, que dispõe so-
bre a prioridade de contratação de mão-
-de-obra maranhense pelas empresas da 
construção civil prestadoras de serviços 
no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 10.789/18 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º As empresas vinculadas ao 3º grupo na indústria da 
construção e do mobiliário, montagem e manutenção industrial, bem 
como as empresas vinculadas ao setor metalúrgico de indústria, pres-
tadoras de serviços no Estado do Maranhão, sejam elas sediadas ou 
apenas contratadas temporariamente por empresas tomadoras de 
mão-de-obra e/ou serviços, executados em território estadual, deverão 
contratar e manter prioritariamente empregados trabalhadores domi-
ciliados neste Estado, no percentual de 70% (setenta por cento) do seu 
quadro efetivo de funcionários, com reserva de 15% das vagas para as 
mulheres, assegurando o pleno emprego e geração de renda no Estado 
do Maranhão.”

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 03 de novembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual no 10.789, 
de 24 de janeiro de 2018, atende a reivindicações de setor metalúrgico 
na indústria, que questionam a preterição da contratação de trabalha-
doras e trabalhadores maranhenses nesses setores, mesmo com a exis-
tência de mão-de-obra qualificada no estado, ampliando o campo de 
abrangência da lei, que atualmente trata apenas do 3º grupo na indústria 
da construção e do mobiliário, montagem e manutenção industrial. 

Essas alterações irão trazer mais oportunidades de emprego aos 
cidadãos maranhenses, aquecendo a economia e fazendo circular recei-
ta em nosso estado. 

Com isso, acreditamos que a aprovação do presente Projeto de 
Lei trará grandes benefícios para o Estado e garantirá a inserção no 
mercado de trabalho de trabalhadores maranhenses qualificados, além 
do aumento da circulação de recursos e crescimento da atividade econô-
mica, o que justifica a sua aprovação por esta Casa Legislativa. 

Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos Excelen-
tíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.   

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 03 de novembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 407 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requei-
ro que depois de ouvida a Mesa seja justificada minha falta à Sessão 
Plenária do dia 27 de outubro de 2021, a qual se deu em razão de pro-
blemas de saúde em pessoa da família.

Palácio Deputado Nagib Haickel em São Luís, 28 de outubro de 
2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 408 /2021

Senhor Diretor,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VII, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro ao Procurador Ge-
ral do Município de São Luís que  apresente o acordo firmado entre 
as partes interessadas, a saber, Prefeitura Municipal de São Luís, por 
meio dos órgãos responsáveis, Sindicato das empresas de transporte de 
passageiros de São Luís, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários no Estado do Maranhão, sem prejuízo de demais interes-
sados, que fixou os termos para cessar a greve de rodoviários na cidade 
de São Luís-MA. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 3 de novembro de 
2021. - DR. YGLÉSIO MOYSES - DEPUTADO ESTADUAL 

REQUERIMENTO N° 410 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida 
a Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser promovida pela Comis-
são de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, em data e local 
a ser definido, para discutir sobre o reajuste para servidores públicos 
estaduais no ano de 2022 a ser incluindo na LOA. Para tanto, solicito 
que sejam convidados representantes dos sindicatos e associações de 
todas as categorias de servidores públicos estaduais e representantes do 
Governo do Estado. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de no-
vembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 411 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 160 do Regimento Interno des-
ta Casa e com fundamento no art. 37 da Constituição Federal c/c art. 
11 da  Lei Federal nº 12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de São 
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Luís, Exmo. Sr. Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de 
Trânsito e Transporte de São Luís, Sr. Diego Baluz, os seguintes do-
cumentos:

a) Os contratos de concessão do serviço de transporte público 
coletivo de passageiros no município de São Luís;

b) As propostas técnica e comercial dos licitantes;
c) O fluxo de caixa das propostas vencedoras;
d) A memória de cálculo dos reajustes ocorridos em 2018, 2019 

e 2020.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 03 de novembro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5725 /2021

Senhor Presidente:

Na forma regimental Requeiro a Vossa Excelência que, após ou-
vida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência, Secretário 
de Saúde do Estado, Senhor Carlos Lula, solicitando a ida do Progra-
ma Saúde na Praça, para os Municípios de Imperatriz, Amarante e 
Estreito. 

A presente propositura surge da demanda que a população dos 
referidos municípios tem no que tange atendimento médico especializa-
do, também é uma forma de diminuir as filas existentes no SUS, propor-
cionando a melhoria da  qualidade no atendimento de saúde das comu-
nidades, o que de já solicito aos nobres pares a aprovação da Indicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALA-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de outubro de 2021. - ANTO-
NIO PEREIRA - DEPUTADO ESTADUAL                                 

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

INDICAÇÃO Nº 5726/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
o Senhor Flávio Dino e à Secretária de Estado da Gestão e da Pre-
vidência, a Senhora Flávia Alexandrina, solicitando averiguar junto 
às instituições financeiras a possibilidade de consignar nos salários de 
servidores estaduais, ativos e inativos, percentuais de salários em favor 
das entidades sem fim lucrativo.

A presente solicitação surge do reconhecimento da importância 
da atuação dessas instituições da sociedade civil na busca do interesse 
público proporcionando melhores serviços à comunidade. Diante do ex-
posto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de outu-
bro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5727 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao  Governador do 

Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como a  Secretaria 
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Senhor Márcio 
Jerry, para que seja adotadas providências no sentido de realizar pavi-
mentação asfáltica, através do Programa Mais Asfalto ao município de 
Apicum- Açu- MA.

    A presente indicação visa melhorar o acesso e a trafegabilidade 
da população e visitantes nas principais ruas e avenidas da cidade que 
se encontram em péssimas condições, necessitando de serviços urgen-
tes de infraestrutura. O Programa “Mais Asfalto” contempla todos os 
municípios maranhenses investindo na restauração de ruas e avenidas. 
Executado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (SINFRA) em 
parceria com as prefeituras, o programa é um processo contínuo que 
tem como objetivo colaborar para a melhoria da trafegabilidade urbana. 
A pavimentação possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos 
espaços urbanos.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 03 de Novembro de 2021. - DR. 
LEONARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – 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. Com a palavra, o Deputado 
Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem 
revisão do orador) – Bom dia a todos, Senhor Presidente, senhoras e 
senhores deputados, é com imensa satisfação que subo nesta tribuna, 
hoje, para tratar de um assunto tão importante para Bacabal e para o 
Maranhão também. Tivemos em Bacabal, agora, nos dois últimos finais 
de semana, o Projeto o Novo Olhar, pelo qual nós pudemos atender com 
cirurgias de catarata e pterígio quase 800 pessoas ali no nosso município 
e nos municípios circunvizinho de Bacabal. Era um sonho da nossa 
cidade levar esse mutirão para lá e, graças a Deus, foi realizado com 
muito sucesso. E lá a gente ouve testemunhos de todas as qualidades, 
pessoas agradecendo a ida desse mutirão. Nesse sentido, eu gostaria de 
agradecer ao Governo do Estado, agradecer ao Governador Flávio Dino 
por essa realização ali. Nós destinamos uma emenda para execução 
desse projeto e ele nos concedeu para que se realizasse esse trabalho 
ali em Bacabal. E o que me ressalta são realmente os testemunhos 
que nós temos. São pessoas que estavam na fila de uma cirurgia de 
catarata, há muito tempo, e a gente sabe que a catarata também leva à 
cegueira. A gente viu vários testemunhos no sentido de agradecimento 
por aquela cirurgia ter sido feita. Muitas cirurgias em pessoas que já 
não conseguiam enxergar absolutamente nada. Isso nos deixou muito 
alegres e muito satisfeitos, abrindo a possibilidade, já no ano que vem, 
de a gente propiciar um novo mutirão ali naquela região. Agora, daqui 
a duas semanas, realizaremos também um mutirão desses, na cidade 
de Lago da Pedra, onde os lago-pedrenses poderão também usufruir 
dessas mesmas benesses por meio de emenda do Deputado Carlinhos 
Florêncio, com a anuência do Governador Flávio Dino. Acreditamos 
sim que essa é uma ação que dá muita alegria ao povo que recebe essa 
bênção, na verdade é uma grande bênção, a gente sabe que uma cirurgia 
dessas no particular é em torno de 4, 5 e 6 mil reais. A gente observa a 
importância desse mutirão, portanto, quero agradecer à administração 
do Hospital Laura Vasconcelos, em Bacabal, que nos acolheu com 
todo o carinho que acolheu esse mutirão, a toda a equipe médica que 
trabalhou nesse mutirão. Foram feitas praticamente 800 cirurgias na 
cidade de Bacabal. Agradecer a todos que participaram, a todas as 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                             SEXTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2021 7
lideranças que estiveram ali presentes e dizer para Bacabal e região 
que, no próximo ano, também nós iremos levar mais um mutirão devido 
a essa grande importância que foi para aquela população. Obrigado, 
Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, eu vou chamar a Ordem do Dia, caso ninguém 
mais queira se inscrever. Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, pela 
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Esse fotógrafo aí 
está atrapalhando, é pela Ordem do Dia que ele vai falar, o Yglésio?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
É, ele é o próximo orador.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Desculpe aí, V. 
Ex.ª vai falar pela Ordem do Dia?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Não, não Pequeno Expediente ainda.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Não, muita calma 
nesta hora.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Deputado Hélio, grão-comentarista de Pequeno Expediente, 
aparteador-mor desta Assembleia. Bom dia a todos, bom dia a todas! 
Trago algumas pautas a esta Assembleia. A primeira delas é a lamentável 
pauta mostrada domingo no Fantástico sobre a obra inacabada do Fórum 
de Imperatriz. Uma obra que já consumiu setenta e cinco milhões de 
reais, não foram setecentos e cinquenta mil nem sete milhões e meio, 
é uma estrutura metálica gigantesca num projeto faraônico que já 
consumiu setenta e cinco milhões e que muito provavelmente tem até a 
sua comprometida. É preciso até um laudo de engenharia para saber se 
aquilo ali ainda está apto a continuar a obra. A obra começou em junho 
2013, na época era a finada desembargadora Cleonice, e foi interrompida 
em 2016, já sob a gestão... já perpassou pela gestão do desembargador, 
passou pela gestão da desembargadora Cleonice, do desembargador 
Guerreiro, chegou inclusive até a gestão do desembargador Cleones. 
Hoje, de acordo com desembargador Lourival Serejo, presidente do TJ, 
faltam cento e oitenta milhões para a construção da obra. Isso porque 
de acordo com o que foi falado na matéria só há interesse do TJ em 2 
ou 3 daqueles 5 prédios. Essa obra inacabada, o que levou? Levou a ter 
várias casas alugadas, em Imperatriz, para servir de Varas, o que hoje 
terminam custando excessivamente também ao erário. O orçamento 
inicial, àquela época, era de cento e quarenta e sete milhões de reais e 
havia uma conclusão da obra prevista para 2 anos. Nós já estamos há 
8 anos e, com certeza, essa obra não será concluída, nos próximos 3, 4 
anos. Ou seja, uma verdadeira vergonha. Quem deveria fiscalizar toda a 
corrupção dentro do Estado do Maranhão apresentou uma obra com um 
sobrepreço que chegou a 58%. É uma coisa inadmissível na perspectiva 
de estar se tratando do Poder Judiciário, se a situação do Judiciário está 
assim, imagina as outras coisas por dentro do Estado do Maranhão. Não 
foi colocado ar-condicionado, nem elevador no orçamento. Fizeram 
uma obra sem dotação orçamentária e, claro, não havia uma fiscalização 
e, aí, virou aquilo que a gente viu: cenas lamentáveis que tanto falam 
mal, maculam a imagem do estado do Maranhão. O TCE auditou 
um sobrepreço em R$ 59 milhões a mais. No terreno foi realizada 
terraplanagem duas vezes e um superfaturamento, claro, de R$ 24 
milhões. Então isso aqui precisa ser retirado da gaveta. Isso precisa 
ser apurado. Pessoas precisam ser responsabilizadas independente dos 
cargos que ocupem. E depõem, lamentavelmente, muito mal contra o 
judiciário maranhense. Uma grande vergonha de fato. O segundo ponto 
que a gente trata é em relação à greve. Até ontem, na verdade, não havia 
sido depositado o salário dos trabalhadores e trabalhadoras que pararam 
no movimento grevista. A Câmara de São Luís, conforme nós fomos 
algumas das vozes que solicitaram, reuniu as assinaturas para abrir uma 
CPI na Câmara para investigar o transporte público da cidade. A gente 
espera que a CPI de fato aconteça. Aconteça com o viés de esclarecer 

de fato os meandros do sistema, o esqueleto dentro do sistema, o que 
de fato existe ali dentro, para que a população tenha transparência. E 
eu volto a solicitar à Prefeitura de São Luís que publicize o acordo 
que foi feito junto às empresas, porque é importante que a população 
saiba o que foi prometido. Aquele auxílio vai ser de R$ 4 milhões por 
apenas três meses, e em janeiro vai ter uma nova negociação, porque 
janeiro tem uma nova data-base e, então, a gente precisa saber disso. 
Presidente, peço mais um minuto de tolerância só para que não corte 
o áudio, para fazer o último ponto aqui. O último ponto da fala é para 
tratar do absurdo que se tornou a regional de saúde de Caxias. Lá 
existe uma diretora chamada Cláudia Coutinho, que lamentavelmente 
transformou o hospital num balcão de negociação eleitoral. A 
regional faz cirurgias eletivas e o atendimento de exames na região. 
Município de Graça Aranha tenta marcar uma cirurgia, tenta marcar 
um procedimento, uma consulta - coloca na tela, por favor (vídeo) - a 
diretora diz que precisa para fazer a consulta falar com Railton ou com 
o Vereador Railson, que são do grupo derrotado na eleição e que lá 
agora votam com ela. Então a gente tem o absurdo de uma regional 
de saúde ser instrumentalizada politicamente. As pessoas que precisam 
ter acesso ao sistema estão sendo vetadas. Mesma coisa com Senador 
Alexandre Costa, os vereadores pressionados a fecharem apoio político 
para ela, e é uma vergonha. Eu peço atenção do Governador nisso, que, 
com certeza, ele não está sabendo, e o próprio Secretário Lula, que 
é candidato a Deputado Estadual, mas eu nunca eu vi fazer isso com 
ninguém. Nós todos quando precisamos temos a possibilidade de ajudar 
as pessoas dentro do sistema quando nos procuram. Lá em Caxias só 
quem vota com a senhora Cláudia Coutinho. Um verdadeiro absurdo. 
Eu vou denunciar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere o áudio para o Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Bota, por favor, a 
imagem na tela. Então, lamentavelmente, o hospital está sendo usado 
para fechar apenas para os interesses políticos, e eu tenho certeza de que 
não foi para isso que o Governador do Estado inaugurou o Maranhão 
para Todos, não só para os que votam na Dra. Cláudia Coutinho, na 
diretora do hospital. Então, vou efetuar a denúncia e vou mandar isso 
para o Ministério Público, porque é simplesmente inadmissível o que 
está acontecendo. Eram essas as palavras, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Registro a presença do Vereador Uilma Resende, Presidente Municipal 
da Câmara de Timon. Vereador Uilma, seja muito bem-vindo novamente 
ao plenário da Assembleia. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, pela 
ordem. Parece-me que a Deputada Cleide Coutinho quer se manifestar, 
por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Eu não vi nenhuma manifestação da Deputada Cleide.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu senti aqui.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Se ela, Bráulio, a Deputada Cleide acenou ou mandou alguma 
mensagem, peço que faça contato com ela, caso ela deseje fazer um 
pronunciamento. Deputado Wellington do Curso é o último inscrito, 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 acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial 
bom dia, que Deus seja louvado, que Deus tenha suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor Presidente, 
desde o início de nosso debate, nós temos uma luta permanente em 
defesa dos aprovados em concursos públicos e em defesa dos servidores 
públicos do Estado do Maranhão. Nós somos o único deputado que 
defendeu, que lutou pelo pagamento dos 21,7% dos reajustes dos 
servidores públicos do Estado do Maranhão. Uma luta travada na 
Assembleia Legislativa e uma luta que realizamos audiências públicas, 
brigamos, lutamos contra o Governo do Estado para tentar sensibilizar, 
mas a mão forte, a mão pesada do Governo do Estado na verdade não 
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ajuda, e eu tenho falado que o maior algoz da sociedade moderna é 
o Estado. E o Estado do Maranhão que vive esse estado de exceção, 
onde vivemos o absolutismo, onde o rei sou eu, quem manda sou eu, 
quem manda é o governador, acha que pode tudo. Graças ao nosso bom 
Deus, existe alternância de poder e o tempo de poder do Governador 
Flávio Dino está se findando, a sua força está diminuído e, em menos de 
cinco meses, nós teremos a possibilidade de ter um novo Maranhão, de, 
pelo menos, esperar mudanças arquitetadas, orquestradas, realizadas 
pelo Vice-Governador que vai assumir o Governo do Estado, um 
homem público e experiente para que possa fazer essas mudanças, 
essas alterações que a população anseia. Muito embora seja visto com o 
Governador Flávio Dino, mas acredito que seja, que possa protagonizar 
uma gestão diferente da gestão comunista do Governador Flávio Dino, 
que não respeita o servidor público, que não respeita a população, que 
não fez nada, não ajudou em nada para que a população pudesse sair 
da extrema pobreza, melhorar a vida das pessoas. E quando fala em 
servidor público é pior ainda, porque o servidor público não tem nem 
coragem de falar alguma coisa, o servidor público fica com medo, fica 
constrangido, fica com medo de ser perseguido. O servidor público está 
há sete anos sem ter reajuste e o Governador Flávio Dino vai para o 
Twitter, vai para o Twitter falar dos precatórios, vai para o Twitter falar 
da educação. Governador Flávio Dino, estamos questionando V. Ex.ª 
com essa publicação dos precatórios da educação. Cadê o reajuste dos 
professores e de todos os profissionais da educação? A titulação? Cadê, 
Governador Flávio Dino? Só sabe apontar o dedo? Só sabe criticar? O 
Governador Flávio Dino só sabe criticar, Governador Flávio Dino só 
sabe apontar o dedo, Governador Flávio Dino só sabe falar. Queremos 
prática, queremos políticas públicas de verdade e o reajuste, a titulação 
de todos os servidores públicos do Estado do Maranhão, os professores e 
também de todos os profissionais da educação. Estamos agora cobrando 
o Governador Flávio Dino também o reajuste de todos os servidores. 
Reajuste de todos os servidores públicos. Estamos convidando todos 
os servidores públicos, todos os sindicatos para uma audiência, na 
próxima quarta-feira, às 14h, para tratar sobre reajuste dos servidores 
públicos, todos os sindicatos, todas as associações, todos os servidores 
envolvidos para que possam participar, inclusive nós já denunciamos 
várias vezes aqui as falcatruas do Detran, as máfias do Detran. E o que o 
Detran faz? Desrespeita o servidor, desrespeita a população. Saiu agora 
um edital de convocação uma Assembleia Geral Extraordinária para 
deliberação sobre a greve da categoria, Sindicato do Detran Francion 
da Silva Ferreira, convocando toda a categoria para uma assembleia 
geral no dia 08 de novembro e a possibilidade de deliberação de greve. 
Os servidores do Detran não aguentam mais tanta perseguição, não 
aguentam mais tanta enrolada, tanta máfia, tanto contrato irregular, 
cabide de emprego. A população não aguenta mais e os servidores do 
Detran já disseram um basta, chega. Convocação de uma assembleia 
geral e a possibilidade de greve do Detran. Então, resumindo, Senhor 
Presidente, estamos solicitando ao Governo do Estado que possa fazer 
reajuste dos professores, a titulação e todas as pendências que existem 
para a categoria dos professores e todos os profissionais de educação e 
o reajuste para todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. 
Essa é uma solicitação antiga e o Deputado Wellington continua nessa 
luta em defesa da moralidade do serviço público e em defesa de todo o 
serviço público do Estado do Maranhão, que estão sendo perseguidos 
pelo Governador Flávio Dino, não podem nem reivindicar, não pode 
nem falar nada. Então estamos solicitando ao Governo do Estado 
reajuste para todos os servidores do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes. 
O Deputado Marco Aurélio não conseguiu ainda se conectar ou caiu 
a conexão dele. Vamos seguir a Ordem do dia. O Deputado Marco 
Aurélio se pronuncia no Tempo dos Partidos ou Blocos. 

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

– Projeto de Lei Complementar, de autoria do Poder Judiciário, altera 
a Lei Complementar Estadual de nº 14, de 17 de dezembro de 91, e 

dá outras providências. Em discussão. Aprovado. Vai a segundo 
turno. Projeto de Lei 344, de autoria do Deputado Ciro Neto, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 369, de autoria do 
Tribunal de Contas, dispõe sobre alterações dos artigos 106 e 108 da 
lei estadual 8.258 que trata o funcionamento, sobre o funcionamento 
do Ministério Público junto ao TCE, com parecer favorável da CCJ 
e emenda de autoria do Rafael Leitoa. Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O 
Projeto de Lei está aprovado e ainda vai a segundo turno. Projeto de Lei 
160, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede Medalha do 
Mérito Legislativo Manuel Beckman à emissora de rádio Timbira AM. 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Eu pulei o item 4, senhores deputados. Vamos 
voltar aqui para apreciar. Projeto de Lei de nº 160, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior, estabelece regras para ausência de troco em 
estabelecimentos comerciais. Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. 
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 409/2021, 
de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Esse requerimento se refere 
ao projeto de lei que nós acabamos de apreciar em primeiro turno. 
Aprovando, o requerimento ficará incluído na próxima sessão. Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. O projeto de lei fica incluído na Ordem do Dia da 
próxima sessão. Senhores deputados e senhoras deputadas, concluímos 
a Ordem do Dia. Lembro a todos que teremos, às 11 horas, uma sessão 
solene para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao advogado 
Gustavo Henrique Brito de Carvalho, proposta pelo Deputado Doutor 
Yglésio. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão, Deputado Marco Aurélio. Ainda não conseguiu conectar. 
Bloco Parlamentar Independente. MDB, PRTB, PMN. Deputado 
Arnaldo. Declina. Bloco Parlamentar Democrático. PL, Republicanos. 
Deputado Hélio, desculpe interromper essa conversa aí tão dedicada 
com o Deputado Rafael, mas V. Ex.ª vai utilizar o tempo do seu Bloco 
ou não?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Não estou 
psicologicamente preparado para hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Declina. Bloco Parlamentar Democrático. PP, Solidariedade. Deputado 
Ciro se ausentou do plenário. O Deputado Marco Aurélio está pedindo 
pelo tempo da liderança do Blocão. Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª 
tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Obrigado, Presidente. Senhor Presidente, 
senhores deputados, senhoras deputadas, com muita alegria, venho 
destacar uma agenda muito importante do Governo do Estado, ontem, 
aqui na nossa querida Imperatriz. Ontem uma agenda de trabalho forte 
que vai desde uma oportunidade de um direito individual de uma cirurgia 
garantida a milhares de pessoas, no Centro de Convenções, um grande 
mutirão que está sendo realizado, alcançando toda a região. Também 
obra na educação, foi uma ação muito forte na Escola CAIC, que eu faço 
questão de agradecer o apoio do governador por ter atendido a nossa 
solicitação onde uma arenazinha, que é um campo de futebol society, 
com grama sintética, pista de caminhada e equipamentos de ginástica ao 
ar livre, começou a ser feita também uma praça e a reforma da escola. 
Ações muito importantes para as comunidades dessa grande região, 
que é o Grande Santa Rita. A gente fica muito feliz em testemunhar 
e participar de conquistas relevantes para aquela comunidade. Esses 
equipamentos de investimento na área do esporte, e também a praça, 
servirão tanto a comunidade estudantil, mas à comunidade em geral. 
O ponto máximo da agenda do governo deu-se com a inauguração do 
Campus do Centro de Ciências Agrárias da UemaSul. Uma obra de mais 
de vinte milhões de reais, um total do investimento, onde a UemaSul 
teve o total apoio e prioridade do Governo do Estado, o compromisso 
do Governador, o apoio da Secretaria de Infraestrutura do Estado com 
o Secretário Clayton Noleto. E essa obra ela ressignifica todo um plano 
de desenvolvimento regional, porque ela garante uma oportunidade, ela 
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garante um ensino cada vez melhor, sobretudo, na prática acadêmica, 
para os cursos de Veterinária, Agronomia e Engenharia Florestal. No 
mesmo ato de inauguração foi assinado o edital para concurso para 
professores do curso de Medicina, assim como também edital para 
pesquisa. O campus da UemaSul, esse Centro de Ciências Agrárias, 
senhores e senhoras, ele consolida, de vez, essa universidade que já 
tem campus no Estreito, que reforçou Açailândia, e inclusive com mais 
cursos, que garante a Imperatriz um novo campus como a aquisição 
foi há poucos meses e foi a entrega do campus, onde é a faculdade, da 
ampliação do prédio central e agora desse novo campus que é o Centro 
de Ciências Agrárias. A gente fica imensamente feliz porque é uma luta 
que a gente participou diretamente desde o início. E quem duvidava 
que essa universidade tinha futuro, aqui está o futuro. A universidade 
do presente e preparada para o futuro e vai expandir ainda mais, porque 
ela está consolidada. Faço questão de parabenizar o Governador 
Flávio Dino, toda a reitoria que encampou essa luta e executou todo 
esse projeto de desenvolvimento da instituição. Parabenizo também a 
próxima reitoria que estará chegando e continuará, certamente, esse 
trabalho e terá todo o nosso apoio. E a gente ficou imensamente feliz 
com essa grande conquista. Presidente, no âmbito político, eu quero 
ainda comunicar e destacar que ontem foi uma noite muito especial. 
Ontem foi um ato político com a presença do governador e de várias 
lideranças de toda a região, fiquei bastante impactado, muito feliz, 
muito grato, com a caminhada que a gente continua. Ontem, a gente 
começou a nossa militância no PSB. E com muita gratidão ao PCdoB, 
que, nesses 12 anos, trilhei um caminho e construí muitos amigos, 
amigos e amigas, irmãos e irmãs. E a gente não está saindo de forma 
como uma ruptura, como uma separação, mas com diálogo grande 
que houve com Presidente Márcio Jerry, com o Secretário Clayton, 
com todo o partido aqui na base na minha região. E a gente não perde 
nenhum amigo, pelo contrário, a gente soma agora novos amigos nessa 
nova caminhada, que eu tenho certeza que será de novas conquistas, 
de renovação de ideais, de compromissos e que reforça, cada vez mais, 
a nossa caminhada, a nossa atuação. Nessa nova casa, estaremos no 
período que a legislação permitir, efetivando, de direito. Mas, de fato, 
a gente já começa nossa militância, a nossa contribuição no PSB. Eu 
agradeço imensamente a companhia de todos os que participaram desse 
grande ato ontem, de modo muito especial, ao Governador Flávio Dino, 
ao Secretário Cappelli, à presidente do partido aqui de Imperatriz, Rose 
Vicentini, a todos os filiados e a todos irmãos e irmãs do PCdoB que 
foram lá mostrar que a gente muda de partido, mas que a gente não 
muda de lado, que a gente não muda o nosso compromisso, sobretudo o 
nosso compromisso social com o nosso povo da região Tocantina, com 
o nosso povo de Imperatriz, com o nosso povo do Maranhão. Obrigado, 
Presidente, eram essas as minhas palavras. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Fábio Braga pela liderança do bloco Solidariedade / PP.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia, que 
é transmitida em todas as cidades acima de 49 mil habitantes, 50 mil 
habitantes no Estado do Maranhão, e que nos ouvem e nos assistem 
nesse horário. O que me traz, hoje, aqui, primeiro é um encontro que 
tive ontem com o Secretário Simplício Araújo e o Secretário adjunto 
Expedito. Nós estivemos acompanhados da liderança Pablo Lima, 
de Coroatá, que é suplente de vereador. Já esteve vereador recente 
na cidade e tivemos encontro na Secretaria para alinhavar uma série 
de importantes encontros que a Secretaria está mantendo no Estado 
do Maranhão com a finalidade de propiciar a pequenos produtores, 
pequenos empresários, empreendedores a realização de feiras, a 
realização de rodadas de negócio, estimulando o fortalecimento do 
comércio local, fortalecendo os produtos genuinamente maranhenses, 
por meio do selo de produtos genuinamente maranhenses. E essas 
feiras, a partir de agora, vão ser mais bem programadas, com mais 
frequência, tendo em vista que nós estamos saindo dessa pandemia, 
desse período mais crítico. Mesmo ainda tendo as recomendações 
sanitárias, nós estamos voltando a normalidade em nossas cidades. E 

amanhã, sexta-feira, lá em Coroatá, junto com a União das Mulheres 
Empreendedoras do município de Coroatá, junto com a Secretaria 
de Indústria, Comércio e Energia do Estado do Maranhão, com o 
Secretário Simplício, com a Prefeitura municipal de Coroatá, com o 
Prefeito Luís Filho, vai ter a III Feira da Mulher Empreendedora de 
Coroatá. E o que eu acho importante nisso é que esse tipo de feira 
faz com que haja uma movimentação na cidade, faz com que haja um 
engajamento das pessoas, faz com que as pessoas voltem a acreditar no 
seu comércio local, no desenvolvimento, no artesanato, nos produtos 
produzidos na região. Movimenta-se assim uma economia, uma série 
de investimentos estão sendo feitos nas nossas cidades com esses stands 
montados na Praça José Sarney, no município de Coroatá. Amanhã, 
teremos uma amostra daquilo que é produzido, daquilo que é feito 
pelo comércio local. Coroatá é uma importante cidade que, nos últimos 
dias, tem tido problemas com a ponte de acesso que chega à cidade, 
mas a cidade continua na sua vida normal proporcionando esse tipo de 
feira. Eu entendo que o Secretário Simplício, ontem, falava muito sobre 
os investimentos que estão sendo feitos no Maranhão, essa retomada 
do crescimento do fortalecimento do comércio local, o aparecimento 
de novos investimentos no Estado do Maranhão, gerando emprego 
e renda, fazendo com que maranhenses não saiam daqui para buscar 
empregos em outras cidades, e sim que essas outras empresas venham 
se estabelecerem no Estado do Maranhão, gerando emprego e renda 
aqui, fazendo com que as pessoas continuem morando nas suas cidades. 
É importante que a prefeitura, a secretaria, o Governo do Estado tenham 
essa união no sentido de fazerem essas feiras cada vez mais em âmbito 
de negócio, a fim de que as pessoas consigam vender seus produtos. Eu 
entendo que essa iniciativa, em Coroatá, que já está na terceira edição, 
esse ano será bem maior, será bem mais motivada no sentido de mostrar 
o que produziram e que fazem de melhor na nossa região, por isso eu 
queria aqui convidar todos a mostrarem que essas atitudes da Secretaria 
de Indústria e Comércio, junto com a prefeitura, junto com o Secretário 
Simplício, que ontem me mostrou uma série de investimentos que 
estão sendo feitos no Maranhão, investimentos grandes ,especialmente 
na área ali do Porto do Itaqui, mas investimentos também em várias 
cidades do Maranhão, onde o comércio local tem se fortalecido. Nós 
temos visto, em várias cidades, principalmente em cidades acima de 
50 mil habitantes, estabelecimento de novos investimentos, atacadistas, 
varejistas, propiciando uma quantidade maior de emprego e renda 
nessas cidades acima de 50 mil habitantes. Entendemos que essas 
feiras, esse incentivo que a secretaria, a prefeitura local e a união 
de empreendedores, tudo isso pode movimentar a economia nesses 
municípios e também fazer com que haja um engajamento cada vez 
maior da população, fazendo com que o consumo de produtos locais 
seja cada vez maior. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu queria até 
pedir um aparte, mas o deputado encerrou. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Hélio, infelizmente, neste caso, não cabe aparte, mas, se V. 
Ex.ª quiser a tribuna, V. Ex.ª pode ir pela liderança do seu bloco.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Posso, mas eu 
só quero fazer o registro se V. Ex.ª permitir, pela ordem regimental. 
A importância do pronunciamento do Deputado Fábio, mas é preciso, 
urgentemente, ações governamentais, como, por exemplo, projetos de 
recuperação da nossa economia passam primeiro pelo setor primário. Se 
não organizarmos primeiro esse setor não haverá sucesso, uma vez que 
nós estamos, graças a Deus, saindo de um período pandêmico, horrível, 
mundialmente, e nós precisamos nos projetarmos, nos adequarmos a 
essa recuperação da nossa economia interna e principalmente aqui do 
nosso Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Escala reserva: PSDB, Deputado Wellington do Curso. V.Exa. tem 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom 
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dia! Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Eu venho 
comentar, mais uma vez, um assunto que abordamos na semana passada 
e que o governador continua calado, mudo, totalmente omisso, não 
trata do assunto como se nada estivesse acontecendo. Primeiro, que o 
Governador Flávio Dino vai inaugurar o Hospital da Ilha, demorou tanto 
para construir o Hospital da Ilha, já vamos solicitar fiscalização dessas 
obras, desses gastos, desses contratos, da licitação, solicitar a cópia 
completa, integral dos contratos, da licitação, da construção do Hospital 
da Ilha. Solicitar investigação tanto no Ministério Público como no 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Mas, além disso, já que vai 
inaugurar o Hospital da Ilha, por que não faz o concurso do Hospital da 
Ilha? Por que não faz o concurso para médico, para enfermeiro, técnico 
de enfermagem, radiologia, engenheiro, contador, todos os cargos para 
o funcionamento, o pleno funcionamento do Hospital da Ilha? Não, 
o Governador Flávio Dino que todas as vezes que se aproximam as 
eleições, ele tenta dar um golpe na população, com atitudes eleitoreiras. 
Foi assim em 2018, ele mentiu para 1.700, não, ele mentiu, em 2018, 
o Governador Flávio Dino mentiu para 3.200 homens e mulheres, que 
ia realizar o concurso da Polícia Militar, ia nomear todos eles. Depois 
que passou a eleição de 2018, ele não nomeou mais e passou a chamar 
os soldados de cadastro de reserva, mesmo eles tendo feito o Curso 
de Formação, mesmo tendo recebido uma matrícula, foram exonerados 
do serviço público. Na nossa concepção, da doutrina jurídica, eles são 
servidores públicos. Mas o Governador Flávio Dino deu o golpe neles. 
O Governador Flávio Dino também tentou dar um golpe na população 
colocando supersalários para os capelães. Nós denunciamos aqui na 
Assembleia. Já tem uma decisão para ser prolatada, proferida no TSE, no 
STF. Denúncias nossas que reverberaram e que chegaram até os órgãos 
de fiscalização e controle e chegaram até o Judiciário. Para 2022, Flávio 
Dino quer fazer o mesmo, seletivo eleitoreiro. É isso mesmo. O seletivo 
do Hospital da Ilha é um seletivo eleitoreiro. Com validade só de um 
ano, até novembro e dezembro do ano que vem, vai contratar médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 
profissionais da saúde e de outras áreas. Contratação de um ano. Seletivo 
eleitoreiro. Somente isso, para quê? Porque no contrato temporário, 
com o seletivo, eles podem convocar depois para ir para retorno, fazer 
panfletagem, bandeiraço, diferente de quem é aprovado no concurso 
público. E aí, sim, eles podem convocar, não é convidar. Convocar, 
humilhar esses contratados para que possam segurar bandeira dos seus 
apaniguados, dos seus apanhados políticos. É por isso que aqui nós 
denunciamos o seletivo fraudulento do Governo do Estado. Onde está a 
base do Governo? Eu solicito esclarecimento por parte do Governador 
Flávio Dino. O Governador Flávio Dino vai ficar calado, mudo, sem dar 
uma explicação? Ele gosta tanto de internet, gosta tanto do Twitter, do 
Instagram. Governador Flávio Dino, a população quer uma explicação 
sobre esse seletivo fraudulento ou, então, que V. Exa. anule, possa anular. 
Solicitamos anulação desse seletivo fraudulento com cartas marcadas. 
Uma única pessoa tem nove inscrições, outro tem cinco inscrições. Ah! 
Mas, Deputado, nós já cancelamos. Só cancelaram 17, tem 200 nomes 
repetidos. Duzentos nomes repetidos. Isso é uma palhaçada com a 
população. Resumindo, Senhor Presidente, solicitamos ao Governo do 
Estado que possa anular o seletivo fraudulento e eleitoreiro do Hospital 
da Ilha e que possa também realizar concurso público, pela moralidade 
e transparência no serviço público que o Governador Flavio Dino 
não gosta, não apoia. Hoje foi falado dos precatórios. E por falar nos 
precatórios, Governador Flávio Dino, já que está falando defendendo 
os precatórios da educação, deveria fazer o reajuste dos professores, a 
titulação, reajuste para todos os profissionais da educação do Maranhão 
e mais ainda o reajuste salarial de todos servidores públicos que estão 
há sete anos na taca, sete anos sem reajuste e não podem falar nada 
porque são perseguidos pelo Governador Flávio Dino. Governador 
Flávio Dino, respeite os professores, respeite a educação e respeite os 
servidores públicos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Escala de reserva ainda PV. Deputado César. Deputado Adriano, 
ausente. 

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

Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso por 10 minutos. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputada Cleide Coutinho, por 10 minutos, com apartes. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

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

Ata da Sexagésima Oitava Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada 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 
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as):  Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Detinha, 
Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Pastor Cavalcante, Paulo 
Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim e Rildo 
Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presi-
dente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico 
e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no 
tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados 
(as): Adelmo Soares, Doutor Yglésio, Wellington do Curso, Duarte 
Júnior e Rafael Leitoa. Esgotado o tempo regimental destinado a este 
turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e 
informou que o Projeto de Lei nº 369/2021, de autoria do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, foi retirado da Ordem do Dia, devido 
a apresentação de emenda, no ato da discussão. Em seguida, anunciou 
em primeiro turno, regime de prioridade, o Projeto de Lei nº 490/2021, 
de autoria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, (mensagem 
nº 001/2021),  “dispõe sobre a criação, a partir de 1º de abril de 2022, 
de cargos na carreira de Defensor Público do Estado do Maranhão e 
criação de cargos em comissão na estrutura da Defensoria Pública do 
Estado do Maranhão. Com parecer favorável da CCJ, este projeto foi 
aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação. Em único turno,  
foram aprovados os Pareceres nºs: 803, 834, 835 e 1836/2021, todos da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final aos 
Projetos de Lei nº 015/2020, de autoria do Deputado  Doutor Yglésio, 
que altera a lei ordinária estadual nº 11.091 de 26 de agosto de 2019, 
que dispõe sobre a acessibilidade em banheiros químicos no âmbito 
do Estado do Maranhão, para estender a obrigatoriedade dos eventos 
em espaços privados também terem a devida instalação; Projeto de Lei 
nº 339/2021, de autoria do Deputado Ciro Neto, “dispõe sobre a di-
vulgação, pelos órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta do estado do Maranhão, de informações sobre obras públicas, 
cuja execução esteja em andamento; 329/2021, de mesma autoria, “dis-
põe sobre a regulamentação das condições de recurso para os profis-
sionais farmacêuticos nas instituições de saúde pública do Estado do 
Maranhão” e 340/2021, de autoria do Deputado Ciro Neto, “que institui 
as diretrizes para o programa de exame de mamografia, no âmbito do 
estado do Maranhão – programa Mamóvel. Os respectivos Projetos de 
Lei encaminhados à sanção governamental. Em primeiro turno, trami-
tação ordinária foi aprovado o Projeto de Lei nº 349/2021, de autoria 
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do Deputado Ciro Neto, determina que laboratórios de análises clínicas 
informem à secretaria estadual de saúde quando algum cliente ou pa-
ciente tenha alteração da hemoglobina glicada. com Parecer favorável 
da CCJC e da Comissão de Saúde.  Na sequência foi anunciado o Re-
querimento nº 384/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, 
solicitando que, seja encaminhado  expediente à presidente da FUNAC/
MA, Sorimar Sabóia, solicitando esclarecimentos sobre os motivos que 
justificam a concessão de diárias no valor de R$ 336.000,00 (trezentos 
e trinta e seis mil reais), no ano de 2020 e R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais) no ano de 2021. Este requerimento foi indeferido 
pela Mesa, o autor recorreu ao Plenário que manteve essa decisão, com 
o voto contrário do Deputado Wellington do Curso, assim como foi 
mantida a decisão da Mesa com relação ao Requerimento nº 385/2021, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente Ao Governador do Esta-
do, Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Governo, Diego Galdino, 
solicitando esclarecimento sobre os altos valores contidos no pregão 
presencial nº 17/2021, referente à contratação de empresa para aquisi-
ção de picanha bovina e carne de sol de picanha para atender as neces-
sidades das residências oficiais do governo. Por fim, o Plenário aprovou 
o Requerimento nº 405/2021, de autoria do Deputado Neto Evangelista, 
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência em uma 
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 522/2021, de sua autoria. 
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. 
No tempo destinado aos Partidos ou Blocos o Deputado Wellington do 
Curso falou pelo Partido Social da Democracia. No Expediente Final 
não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 03 de novembro de 
2021.  

Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente

Senhor Deputado Doutor Yglésio
Primeiro Secretário, em exercício

Senhor Deputado Ariston
Segundo Secretário, em exercício

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 699/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando   
AUGUSTO JOSE BORGES NETO, do Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico  Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 700/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 701/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando 
ELESSANDRO ALMEIDA DE SOUSA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico  Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 702/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
JULYANA CANDIDA LAGES DE OLIVEIRA, para o Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano 
em curso.

Nº 703/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando 
JOSE WANDERLEY MATOS JUNIOR, do Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico  Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 704/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, para o Cargo em 

Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano 
em curso.

Nº 705/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando 
JOSENILDE DE FATIMA COSTA GOMES, do Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico  Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 706/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
ANANISIA CUNHA SHIMUK, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 707/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando 
SEBASTIÃO CARVALHO DUTRA, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico  Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 708/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
TAIS BARBOSA ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 709/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando 
FRANCISCA MARINHO DA SILVA, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 710/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
RAYLA CRYSTYNA MOITA CARVALHO, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 711/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando, a pe-
dido, CICILIA MIRELA DURANS COSTA PINHEIRO, do Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico  Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano 
em curso.

Nº 712/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
PERICLES ANTONIO ARAUJO PINHEIRO, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 713/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando CLEANY 
VELOSO FREITAS, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Asses-
sor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 714/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando BRUNO 
EUSTAQUIO CRISTIANO, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 715/2021, de 03 de novembro de 2021 e tendo em vista a Indi-
cação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão (Deputado 
MARCO AURELIO), exonerando EMANUELE SANTOS DINIZ, 
do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano 
em curso.

Nº 716/2021, de 03 de novembro de 2021 e tendo em vista a Indi-
cação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão (Deputado 
MARCO AURELIO), nomeando ARTEILDE GOMES DE SOUSA 
RIBEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor 
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
novembro do ano em curso.

Nº 717/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando ANA 
DÁVILA ALVES DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isola-
do de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 718/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
RICHARD WAGNER SILVA DE MERCEDES, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Qua-
dro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em 
curso.

Nº 719/2021, de 03 de novembro de 2021, exonerando 
ISAMARA PESSOA MENESES, do Cargo em Comissão, Símbolo 
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DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 720/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
UDINEI VELOSO PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 721/2021, de 03 de novembro de 2021, tornando sem efeito 
a nomeação de ZEINA GEORGES SAAD, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 722/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando 
NIELSON VALERIO RIBEIRO PINTO, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 723/2021, de 03 de novembro de 2021 e tendo em vista a 
Indicação do Líder do Governo (Deputado RAFAEL LEITOA), exo-
nerando FABIO MARIANO DE SOUSA MORAES, do Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 724/2021, de 03 de novembro de 2021 e tendo em vista a In-
dicação do Líder do Governo (Deputado RAFAEL LEITOA), nomean-
do LEONARDO PINHEIRO PINTO, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 726/2021, de 03 de novembro de 2021 exonerando 
GLEYSON JAIRON REIS COLLINS, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 727/2021, de 03 de novembro de 2021, nomeando ELIEDE 
DINIZ VELOSO DA COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 728/2021, de 03 de novembro de 2021 exonerando IVANA 
GABRIELLE DOS SANTOS NEVES, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 729/2021, de 03 de novembro de 2021 exonerando 
CONSTANCIA CASTRO DA SILVA, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal des-
te Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 730/2021, de 03 de novembro de 2021 nomeando FELIPE 
AUGUSTO ARAUJO DE MAGALHÃES, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 731/2021, de 03 de novembro de 2021 nomeando 
MARCELO AUGUSTO GOMES VIEIRA, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DAS-4  de Assessor de Comunicação Social, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 01 de outubro do ano em curso.

  Nº 732/2021, de 03 de novembro de 2021 exonerando, a pedi-
do, PERLA MARIA FERNANDES RIBEIRO, do Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder,  a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 733/2021, de 03 de novembro de 2021 nomeando NEUSA 
FARIA BACELLAR NETA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 734/2021, de 04 de novembro de 2021, tendo em vista a so-
licitação do Líder do Bloco Parlamentar Independente, Deputado AR-
NALDO MELO,  exonerando GYNA FURTADO CIDREIRA, do 
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano 
em curso.

Nº 735/2021, de 05 de novembro de 2021 exonerando 
FRANCISCA HELLEN MENESES DE SOUSA, do Cargo em Co-
missão, Símbolo DANS-2 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 736/2021, de 05 de novembro de 2021 exonerando 

NATERCIA DE CASTRO LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 737/2021, de 05 de novembro de 2021 nomeando ANA 
SELMA DA SILVA ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 738/2021, de 05 de novembro de 2021 nomeando ELSON 
LUIS BEZERRA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbo-
lo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

P O R T A R I A   Nº 1099/2021

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 a indicação da Direto-
ria de Administração através do  Processo nº 1767/2020-AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores  VALTERLAN OLIVEIRA DA 
COSTA, matrícula nº 1629666 e JAYDRAN FERNANDES BRITO, 
matrícula nº 1663079, ambos lotados na Diretoria de Administração, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do 
Contrato nº 40/2021, firmado entre a Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão - ALEMA e a empresa DEURB CONSULTORIA 
EIRELI, cujo objeto refere-se à contratação de empresa de engenharia 
especializada no exame de causas, diagnóstico, avaliação, apresenta-
ção de relatório técnico pericial aprofundado e propositura de correções 
de toda a problemática, em especial relativas aos elementos estruturais 
de concreto armado metálicos, e aos elementos de vedação, divisórias, 
pele de vidro, pisos, fotos e cobertura, fornecendo todos os projetos, 
especificações, orçamentos e demais documentos técnicos necessários a 
contratação de obras de correção dos problemas nas partes interna e ex-
terna do Complexo de Comunicação onde atualmente funciona a TV e 
Rádio Assembleia, bem como nas superfícies superior e inferior da laje 
que forma a superestrutura da rampa de acesso ao Plenário da ALEMA, 
conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 788/2011 
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  LEGIS-

LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 03 de novem-
bro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

 ERRATA Nº012/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº010/2021-AL

Na publicação da Ata de Regsitro de Preços nº 010/2021-CPL/AL. Pro-
cesso Administrativo Nº 0433/2021, Pregão Eletrônico n° 025/2021, 
cujo objeto trata de “Aquisição de plantas ornamentais de forração, 
adubos, vasos de plantas, jardineiras e outros materiais de paisagismo 
para Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia 03 de no-
vembro de 2021: Onde se lê:“...Sítio Morrinhos LTDA...”Leia-se:“... 
Florart Paisagismo LTDA- Grupo 04”. São Luís, 04 de novembro de  
2021. André Luís Pinto Maia – Presidente da CPL
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