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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

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

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 / 11 / 2021 – 5ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 11.11.2021 – (QUINTA-FEIRA)

I – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 483/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANDRÉIA REZENDE, ALTERANDO A LEI Nº 11.538, 
DE 20 DE SETEMBRO DE 2021, QUE CONSIDERA DE UTILIDA-
DE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO BALSENSE DA PESSOA COM DE-
FICIÊNCIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO 
DO MARANHÃO – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO ADELMO SOARES. TRANSFERIDO DA O.D. 
DE 09 E 10/11/21,  DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA. (2ª SES-
SÃO).

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

2. REQUERIMENTO Nº  413/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, APÓS OUVI-
DO O PLENÁRIO SEJA AGENDADA PARA O DIA 02 DE DEZEM-
BRO DE 2021, A SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE 
MÉRITO LEGISLATIVO, AOS SENHORES JOSÉ CIRILO E JOSÉ 
GONÇALVES NETO. TRANSFERIDO DEVIDO DA O.D. DE 
10/11/21, AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 418/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARISTON RIBEIRO, SOLICITANDO QUE, APÓS OU-
VIDO O PLENÁRIO SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA 
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DE BACABEI-
RA, PELO 27º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO A SER COMEMO-
RADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 11/11/2021 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 87/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, ENVIANDO APLAUSOS, AO PRE-
FEITO JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA, POPULAR-
MENTE CONHECIDO COMO ZEZÃO, DO MUNICÍPIO DE GO-
VERNADOR LUIZ ROCHA - MA, PARABENIZANDO-O PELO 
ALTO ÍNDICE DE APROVAÇÃO EM SUA GESTÃO.

PROJETO DE LEI Nº 532/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA ARTIGO DA LEI 9.746/2012 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 533/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA ASSOCIAÇÃO DE UNIÃO DOS MORADORES RURAIS 
DO POVOADO SOROROCA.

PROJETO DE LEI Nº 534/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, DISPÕE ACERCA DA OBRIGATORIE-
DADE DAS EMPRESAS DE “CALL CENTERS”, SERVIÇOS DE 

ATENDIMENTO AO CLIENTE E CONGÊNERES DISPONIBILI-
ZAREM ATENDIMENTO POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO 
PARA PESSOAS SURDAS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2021, DE 

AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE REGULA-
MENTA O FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE, NA FORMA 
PREVISTA NOS ARTIGOS 66, 67 E 68 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 528/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA À ASSOCIAÇÃO TODA CRIANÇA FELIZ, COM SEDE NO 
MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.

PROJETO DE LEI Nº 529/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO IRMÃ DILCE COELHO, COM SEDE NO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI Nº 530/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA AO INSTITUTO FLORESCER, COM SEDE NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.

PROJETO DE LEI Nº 531/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO LEONARDO SÁ, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
QUE ESTABELECE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚ-
DE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, DE 
PREVENÇÃO E COMBATE À SURDEZ NA INFÂNCIA E EM RE-
CÉM-NASCIDOS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 525/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGA-
TORIEDADE DA INCLUSÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS NA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 526/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA 
NO RECOLHIMENTO DE RECURSOS PELAS CONCESSIONÁ-
RIAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES À 
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 527/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO DA LEI Nº 
10.789, DE 24 DE JANEIRO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE A 
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MARA-
NHENSE PELAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PRES-
TADORAS DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Diretoria Geral de Mesa, 11 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 dez de novembro de dois mil e vinte e um.

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

Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos 

Florêncio.

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

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 do 
texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (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 RICARDO RIOS – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 532 / 2021

ALTERA ARTIGO DA LEI 
9.746/2012 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Art. 1° - Fica alterado o artigo 1º da lei 9.746 de 31 de dezembro 
de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituída a aplicação de multa ao proprietário 
de linha telefônica responsável pelo acionamento indevido (trotes) dos 
serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remo-
ções ou resgates, combates a incêndios, ocorrências policiais e atendi-
mentos de desastres, dentre outros, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por cada ligação.

§ 1º - Consideram-se linhas de emergência, sem prejuízo de 
outras: Centro de Operações da Polícia Militar – 190, Corpo de 
Bombeiro Militar – 193, Serviço de Atendimento Médico de Urgência 
-192;

§ 2º - Entende-se por acionamento indevido aquele originado 
de má-fé ou que tenha como objeto o atendimento a emergência ou 
situação real que venha a justificar o acionamento, salvo nos casos de 
erro justificável;

§3º - No caso de reincidência a multa estabelecida no caput será 
aplicada em dobro.”  

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de novembro de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

JUSTIFICATIVA

A Lei Estadual n.º 9.742 de 31 de dezembro de 2012 inovou a 
ordem jurídica vedando condutas que geram custos desnecessários aos 
cofres públicos e, ainda, severos riscos à população, resultantes de acio-
namentos indevidos aos serviços públicos.

A Lei prestigiou especificamente os serviços Centro de Opera-
ções da Polícia Militar – 190, Corpo de Bombeiro Militar – 193, Servi-
ço de Atendimento Médico de Urgência -192. Deixando, pois, de abar-
car outros serviços relevantes prestados à população.

Com o anseio de fazer valer a lei para todas as condutas sociais 
que geram danos à sociedade vê-se necessária apresentação da presente 

propositura com vistas ampliar o rol de serviços públicos abarcados.    
Assim sendo, as alterações propostas têm o condão de abranger 

todos os serviços públicos prestados pelo estado do Maranhão, definin-
do as condutas lesivas ao sistema.

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de novembro de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

PROJETO DE LEI N° 533 / 2021

Considera de Utilidade Pública As-
sociação de União dos Moradores Rurais 
do Povoado Sororoca.

Art. 1° - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de 
União dos Moradores Rurais do Povoado Sororoca, com sede e foro no 
município de Presidente Vargas- MA.

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de novembro de 2021. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio 
Lula - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 534 / 2021

DISPÕE ACERCA DA OBRI-
GATORIEDADE DE AS EMPRESAS 
DE CALL CENTERS, SERVIÇOS 
DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
E CONGÊNERES DISPONIBILIZA-
REM ATENDIMENTO POR MEIO DE 
CHAMADA DE VÍDEO PARA PES-
SOAS SURDAS, NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

Art. 1° - As empresas de call centers, serviços de atendimento ao 
cliente e congêneres ficam obrigados a disponibilizar atendimento por 
intermédio de vídeo chamada para pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva no âmbito do Estado do Maranhão.

§1º Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, as em-
presas deverão contar com atendentes qualificados na Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS. 

§2º O canal de atendimento por vídeo e em Libras será exclusivo 
para pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

Art. 2° - O descumprimento do disposto na presente lei acarreta-
rá às empresas infratoras as seguintes penalidades:

I – Advertência;
II – Multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Parágrafo único: Em caso de reincidência, a multa será dupli-

cada.
Art. 3°  - A fiscalização do cumprimento desta lei e a aplicação 

das sanções previstas serão feitas pelos órgãos ou entidades estaduais 
de proteção aos direitos dos consumidores. 

Art. 4°  - Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua 
publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de novembro de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

JUSTIFICATIVA

Como é de conhecimento comum, o acesso a diversos serviços 
essenciais como saúde e educação contam com diversos óbices para a 
população com deficiência. Sobretudo nesse período de pandemia, e, 
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portanto, isolamento, pôde-se observar a importância de medidas aces-
síveis para esse grupo. 

Os chamados Call Center são modalidades hodiernas de telea-
tendimento. Haja Vista sua praticidade em detrimento ao atendimento 
presencial, essa ferramenta se difundiu largamente em todos os campos.  
No tocante à população surda ou com deficiência, o que se observa é 
a inaptidão de diversos setores de teleatendimento para atender esse 
grupo. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde – OMS –, a 
surdez acomete inúmeras pessoas em todo o mundo, mais especifica-
mente 360 milhões. E, até 2050, a expectativa é de que esse número 
cresça para 900 milhões. Já no Brasil, são cerca de 10 milhões de sur-
dos, o que equivale a 5% da população. 

Essas pessoas têm garantido pela Constituição Federal e pela le-
gislação infraconstitucional, o direito à educação, à informação, à cul-
tura e ao lazer, com as necessárias adaptações. O que se vê, no entanto, 
é a população com deficiência auditiva ser frequentemente apartada dos 
seus direitos, pois não encontra condições acessíveis para exercê-los.

As novas mídias e tecnologias digitais vêm transformando radi-
calmente os relacionamentos. Não seria diferente nas relações de con-
sumo: a chamada de vídeo surge como mais uma ferramenta na dinâmi-
ca atual entre clientes e empresas. 

Sendo assim, esta propositura, oportunamente, visa assegurar 
aos deficientes auditivos autonomia na resolução das suas demandas, 
e, consequentemente, a ampliação do mercado de trabalho, diante da 
necessidade da mão de obra qualificada em língua brasileira de sinais 
– Libras.

Desta feita, com base nos princípios da não discriminação, da 
igualdade de oportunidades, da acessibilidade e da inclusão plena e efe-
tiva das pessoas com deficiência na sociedade, e visando garantir às 
pessoas surdas o direito de receber e difundir informações, ideias e re-
soluções de demanda em condições de igualdade, defendemos a impor-
tância de o poder público dedicar esforços para assegurar o acesso dos 
deficientes auditivos às centrais de telemarketing, garantindo o direito 
e o acesso de todos.

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de novembro de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

MOÇÃO Nº 087/2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, ao Prefeito José 
Orlanildo Soares de Oliveira, popularmente conhecido como Ze-
zão, do Município de Governador Luiz Rocha - MA, parabenizan-
do pelo alto índice de aprovação em sua gestão.

Em reconhecimento ao trabalho feito pelo Excelentíssimo prefei-
to, José Orlanildo Soares de Oliveira, popularmente conhecido como 
Zezão, do município de Governador Luiz Rocha – MA, que foi consi-
derado um dos gestores do Maranhão com a melhor avaliação, segundo 
pesquisa do Instituto MBO.

De acordo com os números, 90,7% dos entrevistados aprovam a 
forma como Zezão vem trabalhando para garantir mais avanços ao mu-
nicípio e esse número reflete o trabalho que o gestor vem desenvolven-
do em áreas importantes, como na infraestrutura, saúde, entre outras. 

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração o Excelen-
tíssimo Prefeito Prefeito José Orlanildo Soares de Oliveira, popular-
mente conhecido como Zezão, do Município de Governador Luiz 
Rocha - MA, pelo alto índice de aprovação em sua gestão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 09 de novembro de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 417 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonadas as minhas 
faltas no período de 05 a 19 de novembro do corrente ano, haja vista que 
estava em tratamento de Cirurgia no Quadril na referida data.                           

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 21 de maio de 2019. - Dra Thaiza Horte-
gal - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 418 /2021

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, que se re-
gistre nos anais desta Casa um voto de congratulações à população de 
Bacabeira, pelo 27º aniversário do Município, a ser comemorado no dia 
10 de novembro. 

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência a Senhora 
Prefeita, Fernanda Gonçalo, e ao Senhor Presidente da Câmara Munici-
pal, Vereador Jeferson Calvet.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de novembro de 2021. 
- ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5789 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, 
o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, 
solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Carlos Gomes, 
n° 557, Vila Passos, São Luís/MA, CEP: 65025-210.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/MA, 
09 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5790 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental, o 
Sr. André dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Exmo. Sr. 
Flávio Dino, solicitando serviços de esgotamento sanitário na Rua Nas-
cimento de Moraes, bairro São Francisco , nesta cidade, com o objetivo 
de dar fim aos transtornos causados a comunidade.

Importante se faz destacar que, a atual situação do local, pode 
provocar acidentes ou servir de abrigo e alimento para vetores que cau-
sam doenças, causando iminente risco à saúde e segurança da comuni-
dade. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/MA, 
09 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5791 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO 
DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTU-
RA DO MARANHÃO, CLAYTON NOLETO SILVA, solicitando 
que aprecie a possibilidade de DA RECUPERAÇÃO ASFALTICA 
DA RODOVIA MA 342 NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE 
IGARAPÉ DO MEIO A MONÇÃO, no Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizado a recuperação asfáltica da rodovia MA 342 no trecho que liga 
a cidade de igarapé do meio a monção. Desta forma se faz necessário o 
atendimento desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas 
de acesso nesta região presente solicitação é oriunda da solicitação dos 
moradores que estão cansados de viver no abandono a MA 342 tem 
aproximadamente 19km de estrada com buracos dificultando o acesso 
da população.

Além disso, as péssimas condições de tráfego na MA-342 faci-
litam a ação de assaltantes e trazem prejuízos para os produtores da 
região, que ficam impossibilitados de escoarem seus produtos. Os mo-
toristas que trafegam pela estrada são atingidos pela quebra de peças de 
seus veículos. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de novembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5792 /2021

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino; e ao Excelentíssi-
mo Secretário de Estado da Cultura, Sr. Anderson Lindoso, solicitando 
que sejam destinados kits de instrumentos musicais para igrejas no 
Município de Itapecuru – Mirim, por meio do programa Maranhão 
Musical.

A presente indicação visa beneficiar o Município de Itapecuru 
- Mirim, com a distribuição de instrumentos que são importantes para 
apoiar os trabalhos que essas instituições praticam, através do programa 
Maranhão Musical, destinando kits para as igrejas locais. 

A adoção da providência visa reforçar as atividades culturais das 
instituições religiosas na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANOEL BECKMAN, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021. 
– WENDELL LAGES

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

INDICAÇÃO Nº 5793 /2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 

ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao Excelentís-

simo Senhor Governador Flavio Dino, bem como ao Excelentíssimo 
Senhor Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando, em 
caráter de urgência, a destinação de 01 (uma) AMBULÂNCIA, para o 
Município de Presidente Vargas. 

A adoção da providência acima é para atendar a população da 
zona rural que carece do serviço, e sofrem por falta dele. Alguns povoa-
dos mais distantes chegam a ficar quase 40 km de distância da sede, e 
por isso a dificuldade de locomoção.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. - São Luís, 09 de novembro de 2021. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5794/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência que, após 
ouvido o Plenário, seja ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GO-
VERNADOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA, JEFFERSON PORTELA, solici-
tando que apreciem a possibilidade de disponibilizar uma VIATURA 
PARA O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA.

Dados do IBGE apontam que o município de Anajatuba, de acor-
do com o censo realizado em 2010, conta com 25.291 habitantes. Nesse 
cenário, é essencial que a Companhia de Policiamento no município 
tenha uma viatura em boas condições para garantir a plena realização 
de atividades de policiamento ostensivo.

 
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de novembro de 

2021. - WELLINGTON DO CURSO - 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 RICARDO RIOS – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Deputado Hélio Soares por cinco minutos, 
sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputadas, deputados, 
serventuários, imprensa, telespectadores de uma maneira geral, cabe-
me a honra, aqui nesse momento, senhores diretores que dirigem a 
Mesa, nesse momento, nosso Presidente titular, hoje, presidindo a Mesa 
como sempre. Eu quero aqui, nesse momento, iniciar e congratular. 
Tenho a honra, nesse momento, de me congratular com o povo da 
Raposa, com todos os raposenses pelo seu aniversário. Uma cidade que 
faz parte da área metropolitana, faz parte da metropolização do nosso 
estado, da nossa capital. E é, com muita honra, que faço aqui essas 
felicitações para desejar-lhes que tudo ocorra bem na Raposa, que Deus 
ilumine o nosso Prefeito Eudes com a sua equipe toda, os vereadores, 
seus secretariado de uma maneira geral para que eles possam se 
transformarem, verdadeiramente, num vaso nas mãos de Jesus, para que 
eles possam devolver a confiabilidade dos nossos eleitores, quando nós 
vamos as urnas para escolhermos os nossos próprios destinos. E é com 
esse espírito de felicitações, que faço aqui esse registro, esse momento, 
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com o povo da Raposa e adjacências. Raposa, Paço do Lumiar, São José 
de Ribamar são vizinhos, coirmãos e precisam muito da nossa atenção. 
Por falar na Raposa, nós precisamos, Senhor Presidente, V.Exa. como 
magistrado da Casa, incrementarmos cada vez mais a metropolização do 
nosso estado. Porque, às vezes, a gente faz movimentos, tudo, começa 
bem, mas não dá seguimento. E esta Casa, como é envolvida com os 
problemas dos ludovicenses de uma maneira geral, dos raposenses, de 
Paço do Lumiar e de São José de Ribamar, enfim, de Alcântara também 
que está nesse contexto, precisamos dar mais ênfase à metropolização, 
porque, só assim, nós iremos dar ênfase às políticas públicas tão 
indispensáveis às nossas vidas na área da saúde, na área de segurança, 
que precisamos muito, principalmente nessa área de segurança. E a 
metropolização vai viabilizar muita estabilidade aos nossos usuários 
e aos nossos habitantes. Como também na área de saúde, precisamos 
incrementar cada vez mais. Deputado Leonardo, que é médico, entende 
muito bem o que eu estou falando. Nas medidas preventivas, na saúde 
preventiva, porque realmente onde começa. Se nós tivermos uma 
saúde preventiva, eficaz, capaz de dar segurança saudável aos nossos 
usuários, com certeza nós teremos uma saúde bem melhor. Na área de 
segurança, nós precisamos interagir mais com a sociedade civil, com 
as Polícias Civil e Militar, só assim nós vamos ter mais crédito com a 
nossa segurança e o policiamento também vai se sentir mais seguro, 
mais integrado entre sociedade civil organizada e o policiamento que 
faz a nossa segurança. Aqui, neste momento, eu quero parabenizar 
também a toda a Polícia Militar. Nós tínhamos vários participantes 
aqui da nossa corporação. Nós temos o major Bruno, que convive aqui 
conosco, e outros coronéis aqui, como o coronel Jinkings, que em seu 
nome, peço-lhe data venia, faço as minhas referências a toda a Polícia 
Militar do nosso Estado. Então, são essas políticas, Senhor Presidente 
em exercício, que nós precisamos incrementar cada vez mais. Se nós 
dermos atenção à metropolização, vai ser muito importante, vai ser 
decisivo para que tenhamos políticas públicas capazes de satisfazer 
os nossos usuários. Nós também precisamos na área de transporte. A 
metropolização é importantíssima para que nós tornemos esse meio de 
transporte e de locomoção dos nossos usuários capazes de atender a 
todas as demandas entre as cidades de Raposa, Paço do Lumiar, São 
José de Ribamar e São Luís. Precisamos, Deputada Socorro, integralizar 
verdadeiramente a metropolização para que funcione todas as políticas 
públicas tão indispensáveis às nossas vidas. Senhor Presidente, finalizo 
aqui desejando mais uma vez toda felicidade do mundo ao povo de 
Raposa, uma vez que hoje nós estamos comemorando o aniversário, o 
nascimento dessa cidade tão promissora, desejando ao nosso prefeito 
Eudes muita sorte e que Deus o ilumine para que possa sempre caminhar 
pela política limpa, como tem feito até agora, para que o povo sinta-se 
agradecido e orgulhoso pela escolha que fez ao levá-lo à gestão daquele 
município. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS – Mais algum deputado se inscreveu? Suspender a 
sessão por cinco minutos. Reaberta a Sessão. Com a palavra o deputado 
Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Deputados, neste final de semana, estivemos na cidade de Carutapera, 
na confraternização do grupo ‘A Força da Mulher’, liderada pela 
Vereadora Nadja, lá em Carutapera, onde tivemos um evento grande 
do grupo ‘A Força da Mulher’. E ali aproveitamos a oportunidade para 
conhecer mais a cidade, conhecer os problemas da cidade. E também 
tivemos naquela região olhando... Senhor Presidente, Carutapera passa 
por dificuldades no sentido de abastecimento de água. Estou entrando 
com requerimento junto à Caema no sentido de corrigir os problemas ali 
encontrados, discutindo com a sociedade lá, percebemos a importância 
de que a Caema possa focar no abastecimento daquela cidade. E 
também entrarei hoje com requerimento junto à Sinfra para que possa 
também levar o ‘Mais Asfalto’ para aquela cidade, principalmente na 
avenida principal da cidade, onde realmente está bastante danificada. 
Então, foi um pleito que tive da sociedade, lá de Carutapera, e farei 
isso ainda hoje nesse sentido. Também estivemos na cidade vizinha, 

em Luís Domingues, onde pudemos ter ali um evento com a liderança 
Dra. Bia, que foi candidata à prefeita naquele município, onde também 
pudemos observar ali, aquela região bastante próspera, do pondo de 
vista de produção de pescado, de frutos do mar. E a gente percebeu 
a necessidade também da Caema, de resolver o problema de água 
daquele município. Então, também iremos fazer um requerimento junto 
à Caema, para que a gente possa sanar esses problemas. E tivemos 
ali também numa comunidade, que eu achei muito interessante, que 
é uma comunidade que está tendo um trabalho, um desenvolvimento 
importantíssimo naquela região, de uma agricultura familiar, em que a 
gente precisa também estar ali contribuindo com aquela comunidade. 
Então a comunidade da Negra Velha, onde nós pudemos ali observar um 
trabalho bonito que as artesãs fazem, uma coisa que me impressionou, 
Presidente, foi a maneira como elas aprenderam a fazer aquele 
artesanato. Elas aprenderam na internet, e hoje estão usando a palha 
de banana, estão usando, o tucumã, estão usando fibras da região para 
poder desenvolver o seu artesanato. Portanto quero agradecer acolhida 
da Dra. Bia e do Polaco, o seu marido, por quem a gente foi muito 
bem recebido. Aproveitamos e comemos bastante frutos do mar, uma 
ostra assada que eu nunca tinha comido e fiquei muito satisfeito. Mas 
também, ontem, nós tivemos uma reunião importante aqui em São Luís 
para debater um tema extremamente relevante para a produção agrícola 
do estado do Maranhão, que foi a situação da revogação do decreto 
que isentava nos projetos agropecuários o licenciamento ambiental. 
O Governo do Estado foi notificado pelo Ministério Público Federal 
no sentido de que revogasse isso para que os empréstimos agora 
precisassem do licenciamento ambiental para deliberar. Isso quer dizer 
que o Estado está atravessando um problema gravíssimo já para essa 
safra, porque está, hoje, sendo bloqueado e pleiteado pelos produtores 
rurais em torno de um bilhão e duzentos milhões de reais que vão estar 
represados por conta do cancelamento desse decreto do Governo do 
Estado. O Governador fez isso no passado. Foi sensível a essa situação, 
e por quatro anos foi postergado. Mas, aí, o Ministério Público entrou 
com essa ação, e agora nós estamos correndo para que possamos achar 
uma solução para esse problema. Tivemos uma reunião ontem com o 
Vice-Governador Carlos Brandão no sentido de que pudesse colocar 
a Procuradoria do Estado para correr atrás do que fazer e como fazer 
para acharmos uma solução adequada. A gente sabe que o mundo cobra 
muito do Brasil no que diz respeito ao meio ambiente. O mundo também 
sabe que o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente. 
O Brasil, em torno de 68% do território nacional, é preservado, mesmo 
assim a gente sabe que esse é um tema de importância mundial. E o 
Brasil tem hoje um foco voltado por conta de ter a Amazônia no seu 
território, voltado os olhos do mundo para o Brasil. Nesse sentido, os 
produtores precisam se modernizar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que liberem o microfone para o Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - O 
Estado precisa fazer a sua parte no sentido de colocar a SEMA numa 
situação em que possa atender aos produtores, porque, hoje, o problema 
não é só a revogação do decreto nem a necessidade. É que a SEMA hoje 
não tem condições de estrutura para atender a demanda dos pedidos de 
Licenciamento Ambiental. Então que seja preservado, que o Ministério 
Público Federal entenda essa situação urgente, urgentíssima, no sentido 
de, ainda nessa safra, seja composta alguma solução no sentido de 
liberar os empréstimos desse ano. E a gente busca soluções a médio 
e longo prazo, de modo que esta Casa, a Assembleia, está sensível a 
esse problema e iremos, de toda maneira, buscar uma solução. O 
Governador Flávio Dino, o Vice-Governador Carlos Brandão, todos 
estão empenhados no sentido... E senadores do Estado do Maranhão 
têm que se empenhar. A bancada federal tem que se empenhar, porque 
isso, na verdade, vem tudo por conta do Código Florestal vigente, hoje, 
no país, diga-se de passagem, um dos códigos mais modernos e severos 
de todo o mundo. Então, nós precisamos de uma solução urgente, 
Deputada Cleide Coutinho. pois pode estar sendo represado o futuro 
da safra do Estado do Maranhão, então eu gostaria de sensibilizar o 
Presidente Othelino para essa pauta extremamente importante para 
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os produtores do Estado do Maranhão porque a produção rural desse 
ano, a safra 2021 e 2022, estará comprometida caso não achemos uma 
solução para dirimir esse problema tão grave. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Ricardo.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS (Questão de Ordem) 
– Senhor Presidente, rapidamente, é a respeito do pronunciamento do 
Deputado Carlinhos sobre o município de Carutapera. Nós estivemos 
em uma audiência, deputado, com o Governador Flávio Dino, o 
Prefeito Doutor Ayrton Marques e o Vice-Prefeito Wilson Guerra para 
tratar desses pontos que Vossa Excelência falou. Nós fizemos várias 
reivindicações, fomos atendidos, o governador nos atendeu. Dentre 
eles, está um ponto que Vossa Excelência falou que é da avenida 
que realmente está mesmo esburacada. O Governador Flávio Dino 
prometeu, a Secid, o Secretário Márcio Jerry com o prefeito, lá já está o 
projeto para arrumar a avenida e também para iluminar e urbanizar. Só 
para lhe deixar informado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Doutor Yglésio. Deputado Yglésio, só tem inscrito o 
Deputado Zé Inácio. Deputado Zé Inácio, V. Ex.ª gostaria de permutar o 
Pequeno Expediente com o Deputado Yglésio? Então, V. Ex.ª tem cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, deputados, subo mais uma vez a esta 
tribuna, primeiro, para destacar a visita que fiz à ponte sobre o rio 
Pericumã e informar aos deputados, informar à classe política do nosso 
Estado, informar à população maranhense, principalmente da região da 
Baixada Maranhense, mais precisamente da região do litoral, que a ponte 
está na sua fase final de conclusão. Tive a oportunidade, nobre Bráulio, 
de atravessar a ponte a pé, de Bequimão até a Central do Maranhão. 
Talvez uma das primeiras pessoas que tenham feito essa travessia, 
além dos trabalhadores que estão ali no dia a dia se empenhando para a 
rápida conclusão da ponte. Quero dizer com isso que a ponte, até final 
de novembro, já estará na sua reta final para conclusão. Acredito que, de 
dezembro até o mês de janeiro, a ponte será inaugurada, o que será uma 
grande festa para toda aquela região, sobretudo aos dez municípios que 
serão interligados para essa que é uma das maiores obras do Governo 
Flávio Dino e uma obra esperada por quase cinquenta anos. Quero 
também aproveitar esta oportunidade para fazer o registro de uma 
agenda que fiz, no último fim de semana, no município de São João do 
Sóter. E lá tive a oportunidade de ir até a zona rural daquele município 
e visitar o Projeto de Assentamento, o PA Pedra Mucambo, um 
assentamento que já existe há 30 anos e que hoje residem mais de duas 
mil famílias. O assentamento foi criado com capacidade de assentar 
quinhentas e uma famílias e hoje dado o tempo, Deputado Zito, são 
praticamente 30 anos, o assentamento criado em 1992, pois se tornou 
povoado, na verdade, são povoados que existem dentro da área. uma 
área de mais de onze mil hectares e que tem mais de duas mil famílias. 
E qual a problemática da qual participei e discuti com vários assentados 
porque assim fui chamado pra tratar do tema por meio das associações 
que estão organizadas, lá? É que uma empresa chamada Plantagro 
está fazendo o loteamento da área. Nós não sabemos se a empresa 
está contratada pelo Incra ou simplesmente teve uma autorização do 
Incra pra proceder o parcelamento dos lotes. Se foi contratada pelo 
Incra está recebendo recurso para isso, a empresa não pode cobrar as 
famílias que ali estão para ter seus lotes parcelados. Cobram-se R$ 
2.000,00 reais, R$ 3.000,00, e ao mesmo tempo como essa informação 
ela não está clara, nós recebemos também a título de denúncia que a 
empresa está fazendo essa cobrança talvez de forma irregular. E se ela 
estiver somente autorizada pelo Incra para desenvolver o trabalho, ela 
precisa, no mínimo, de acompanhamento da equipe técnica do Incra 
para orientar e selecionar como esse trabalho deva ser feito. Mas antes 
disso, no mínimo, há que haver um recadastramento das famílias 
que estão lá, para que possa fazer o reconhecimento da área. Não se 
pode fazer um parcelamento sem considerar que as famílias estão há 
20, 30 anos naquela área, sem considerar a moradia dessas famílias, 

sem considerar os quintais, a agrovila, as plantações, as benfeitorias 
que têm na área. Portanto, subo a essa tribuna pra dizer que a partir do 
acompanhamento que fiz estamos acionando o Incra, solicitando uma 
audiência para discutir esse tema junto à superintendência, assim como 
estamos tomando providência junto ao Ministério Público Federal para 
fiscalizar o trabalho que está sendo feito por essa empresa. Assim como, 
nós vamos também acionar a Defensoria Pública Federal para avaliar a 
possibilidade, inclusive, de suspender esse loteamento que está gerando 
um conflito dentro de uma área em que residem mais duas mil pessoas. 
E conflito dessa natureza nós sabemos o tipo de desfecho, Deputada 
Socorro, que pode vir a ocorrer. E é nesse sentido que nós estamos nos 
manifestando nesta tribuna para chamar a atenção das autoridades e dizer 
que vamos fazer este acompanhamento, sobretudo, com a perspectiva 
de evitar um conflito. Um conflito, inclusive, que pode ser sangrento ou 
até com fatalidades, que nós precisamos tomar providência para evitar. 
Então vamos tomar medidas e vamos pedir, urgentemente, uma reunião 
na Superintendência do Incra com a representação das associações que 
estão organizadas no assentamento em São João do Sóter. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Ainda permutando com o Deputado Yglésio, Deputado Neto 
Evangelista. Deputado Neto, Vossa Excelência tem cinco minutos, sem 
apartes 

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, senhoras 
Deputadas, galeria, imprensa, internautas, todos os que nos acompanham, 
telespectadores da TV Assembleia. Deputado Hélio, eu venho à tribuna, 
hoje, para parabenizar a cidade de Bacabeira, que hoje faz 27 anos, 10 
de novembro. Faz parte de uma leva de municípios que foram criados 
nas últimas criações feitas aqui no Estado do Maranhão. A cidade de 
Bacabeira é uma das cidades geograficamente mais importante do nosso 
estado, não há que se falar em sairmos da Ilha de São Luís de forma 
terrestre, senão, obrigatoriamente, passando pela cidade de Bacabeira, 
seja para qualquer região do estado do Maranhão que você for. Saiu 
pela única saída terrestre, rodoviária, BR-135, necessariamente, vai 
se passar pela cidade de Bacabeira. A cidade de Bacabeira, Deputado 
Ricardo Rios, ao longo dos anos, foi vista por muitos olhos justamente 
pela sua importância de localização geográfica, uma cidade para 
grandes investimentos. Infelizmente não houve avanços desses grandes 
investimentos. A gente pode citar, inclusive, a refinaria de Bacabeira, 
muito conhecida, alguns portos também que ainda são estudados para 
que sejam feitos na cidade de Bacabeira. Mas é uma cidade que, além 
de já ser querida por todos os maranhenses, por mim, pessoalmente, 
é uma cidade que promete muito ao nosso estado. É uma cidade que 
faz parte da região metropolitana da grande São Luís e tem tudo para 
ser uma grande cidade industrializada. Eu aproveito para parabenizar 
a cidade de Bacabeira em nome do ex-prefeito Alan Linhares, que 
fez história naquele município. E se faz necessário, inclusive, e aí é 
um apelo que eu faço ao próprio Alan, para que ele tenha a sabedoria 
necessária de retornar àquela cidade e conduzir todos esses projetos 
que nós citamos aqui. A cidade de Bacabeira é sempre vista e sempre 
lembrada pelos investimentos que vêm para o Estado do Maranhão. 
É necessária uma pessoa de pulso forte, uma pessoa que entenda das 
necessidades desses investimentos a longo prazo que possam trazer 
uma qualidade de vida melhor para a população de Bacabeira. Portanto, 
parabenizo Bacabeira pelos seus 27 anos, parabenizando aqui o ex-
prefeito Alan Linhares. Em nome dele, parabenizo todas as pessoas que 
fazem a cidade de Bacabeira. Aproveitando também para lembrar que 
hoje são 65 municípios que iniciaram a sua vida, em 1996, aqui no 
Estado do Maranhão, portanto, hoje é um dia de festas em nosso Estado, 
festa para celebrarmos a criação de 65 municípios aqui no Maranhão. 
Era esse o registro, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos e bom dia a todas! Nos últimos dias, a gente 
está tendo um período de recuperação em relação a essa prolongada 
greve de ônibus que foi a terceira maior greve de ônibus da história. 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021 9
Tenho recebido várias mensagens nas redes sociais, principalmente no 
Instagram, em relação a essa situação de não pagamento por algumas 
empresas e inclusive das suas obrigações contratuais. Vários funcionários 
têm nos procurado para dizer que as empresas não têm cumprido as 
suas obrigações financeiras. Isso para nós é motivo de preocupação, 
tendo em vista que a prefeitura depositou recentemente o valor de 4 
milhões nas contas das empresas. Isso faz com que a gente fique muito 
preocupado em relação às próprias motivações da greve em relação ao 
SET. É preciso que esses recursos sejam repassados aos funcionários 
para que eles, de fato, possam cumprir com suas obrigações familiares 
também. Outra coisa que tem sido denunciada é que as empresas 
têm reduzido ainda mais a quantidade de ônibus em circulação. Nós 
estamos tentando levantar informações para saber se isso procede. Com 
certeza, nós faremos avaliações e averiguações, inclusive in loco, para 
detectar se as garagens estão cheias ou se os ônibus estão de fato na 
rua. De toda forma, há uma CPI em curso na Câmara dos Vereadores. 
A gente levantou essa necessidade aqui, na época da greve, mas nós 
não tivemos nenhum tipo de comportamento leviano de tentar passar 
por cima das atribuições da câmara. Conversei, agora há pouco, com 
um dos vereadores que me garantiu que hoje, inclusive, será publicada 
a Comissão Parlamentar de Inquérito dentro da Câmara de São Luís. 
A gente espera que, de fato, sejam alcançados resultados expressivos 
no sentido de um entendimento no sistema de transporte público de 
São Luís. Aproveito a reunião aqui da Assembleia Legislativa para 
parabenizar os municípios, em especial Senador Alexandre Costa e 
Paulino Neve. Nos dias 10 e 11, dezenas de municípios do Maranhão 
completam aniversário, emancipação, tudo isso é uma felicidade para 
nós ao saber que o desenvolvimento vai aos poucos chegando aos 
municípios que guardam identidades tão próprias. E a gente manda 
um abraço, aproveito para parabenizar aqui também nossos amigos: 
o Prefeito Orlando, o Vereador Júnior, Presidente da Câmara, Isaac, 
em Paulino Neves, os dois últimos, e o Prefeito Orlando, de Senador 
Alexandre Costa. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado.

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, que Deus estenda as suas mãos 
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor 
Presidente, temos travado uma luta permanente desde o início de nosso 
mandato em defesa dos servidores públicos, em defesa da nomeação dos 
aprovados. Fiquei muito honrado na manhã de hoje participando de uma 
solenidade de um evento na Sinfa - Sindicato dos Servidores Públicos 
do Estado do Maranhão que trabalha na fiscalização agropecuária. 
A inauguração da sua sede no São Francisco, uma homenagem, um 
reconhecimento do nosso trabalho em defesa da AGED, os servidores 
da AGED e do Sinfa. Destaquei durante a homenagem que o Sindicato 
é um dos mais atuantes do Estado do Maranhão, um Sindicato corajoso, 
o Sindicato leva a pauta dos seus Sindicatos para o enfrentamento 
e foi um dos primeiros Sindicatos que conseguiu para a categoria 
o Plano de Cargos e Carreiras que serviu inclusive para a base para 
outros Sindicatos, para outras categorias. Fiquei muito lisonjeado 
com a homenagem e a gratidão, como eu destaquei, permeava o meu 
coração naquele momento. A nossa luta permanente, e aí faço um 
recorte com relação aos servidores da AGED. O Governo do Estado 
anunciou diversas vezes a realização do concurso da AGED e em 
diversas oportunidades cobramos, aqui na Assembleia, colocado na 
pauta e retirado da pauta, colocado no orçamento e não é realizado. 
Depois realiza o concurso da AGED, muitos candidatos aprovados e 
que não foram nomeados, humilhados pelo Governador Flávio Dino. 
Uma ação na Justiça determinando ao Governo do Estado que retirasse 
os contratos temporários, os terceirizados para que pudessem nomear os 
aprovados. E o Governador Flávio Dino, em total desrespeito à Justiça, 
em total desrespeito aos aprovados em concurso, sempre teimando em 

não nomear os aprovados no concurso da AGED. Então estou aqui para 
registrar a minha gratidão aos servidores e funcionários da AGED, 
ao SINFA pela justa homenagem prestada a vários servidores, vários 
líderes, presidentes. E, humildemente, agradecer as homenagens que 
a nós foram prestadas nessa manhã de hoje. Então muito obrigado ao 
SINFA, muito obrigada a AGED, muito obrigado a todos os servidores. 
E aproveitar para convidar a todos para uma reunião hoje, a partir das 
14 horas, em defesa dos servidores públicos do Estado do Maranhão. A 
luta permanente, único deputado que brigou pelo 21,7 % de reajustes 
dos servidores, que hoje está travado na Justiça. E a luta pelo reajuste 
dos sete anos que o Governador Flávio Dino, a última reunião com os 
servidores foi em 2015, depois travou, travou e não discute e não reajusta 
os salários dos servidores do Estado do Maranhão. Hoje a audiência, a 
partir das 14 horas, para tratar do reajuste e a possibilidade de fazer a 
previsão orçamentária para 2022 do reajuste dos servidores públicos 
do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, no pouco tempo que me 
resta, quero fazer aqui uma grave denúncia. Já estamos com o material, 
com as fotos, com os vídeos da nascente do Rio da Ribeira, próximo 
ao instituto industrial. Uma água que antes era cristalina e, agora, 
repleta de fezes, de dejetos, de sujeira, e a morte de toda a vegetação, 
a morte dos peixes. Um crime ambiental dentro da grande ilha. Crime 
ambiental em São Luís. Já estamos preparando toda a documentação 
contra as empresas higienizadoras de São Luís, que prestam serviço 
para a ALUMAR, e de forma solidária também a ALUMAR. Estamos 
provocando o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, também a Caema 
e o IBAMA para que possam tomar as devidas providências. Os rios 
da capital estão todos em situação deplorável. Nós já fizemos várias 
discussões, visitas, fiscalização no rio Bacanga, no rio Anil, e recebemos 
agora uma grave denúncia do rio da Ribeira. Vamos fazer uma visita, 
todo o levantamento in loco e oficializar o Ministério Público para 
que tome as devidas providências e, inclusive, acionar judicialmente 
os responsáveis pela degradação do meio ambiente e a poluição dos 
rios. Em tela, nesse momento, o rio da Ribeira. Era o que tinha para o 
momento, Senhor Presidente. 

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Projeto de Lei Complementar nº 010, de autoria do Poder Judiciário (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 102, de autoria do 
Deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. 
Projeto de Lei n° 298/20, de autoria do Deputado Duarte Junior (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 483, de 
autoria da Deputada Andreia Rezende. A deputada está ausente. Fica 
transferido para a próxima sessão. Requerimentos à deliberação do 
Plenário: Requerimentos nº 412 e 414, de autoria dos Deputados Duarte 
Junior e Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai às 
comissões e em seguida virão ao Plenário. Requerimento nº 413, de 
autoria do Deputado Vinícius Louro. O deputado está ausente. Fica 
transferido para a próxima sessão. Requerimentos nº 415 e 416, de 
autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento nº 406, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso (lê). O Deputado Wellington está 
inscrito para discutir. Deputado, V. Ex.ª tem dez minutos.

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 pela TV Assembleia, o nosso mais cordial bom 
dia e que Deus seja louvado! Cumprimento especial às cidades do 
Estado do Maranhão que estão aniversariando hoje. Cumprimento 
especial ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores e, o mais 
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importante, à população desses municípios, à população do Estado do 
Maranhão, que espera uma efetivação de políticas públicas para que 
possa melhorar sua qualidade de vida. Um Estado riquíssimo, uma 
população trabalhadora, mas mal administrado, e com a sua população, 
em consequência disso, empobrecida, diante do desgoverno, diante da 
falta de atenção do poder público, diante do engodo, da mentira, que se 
instalou no Estado do Maranhão. O Estado é administrado por uma 
família há 40 anos, surgia esperança, a possibilidade de mudança, eu 
inclusive fui embriagado com essa possibilidade de mudança, e na 
campanha para Governador do Estado em 2014, então filiado ao PPS, 
hoje Cidadania, nós tínhamos a possibilidade de uma candidatura ao 
Governo do Estado, da então Deputada Federal Eliziane Gama, hoje 
Senadora, desistiu da candidatura, a apoiar o Governador Flávio Dino, 
e, naquele momento, eu fiz constar em Ata, que eu era o único, dos 
dezesseis que tinham o direito a voto, que era contra a desistência de 
uma candidatura, para apoiar a candidatura do Governador Flávio Dino. 
Como eu fui voto vencido, passei a trabalhar na candidatura do 
Governador Flávio Dino, porque eu visto a camisa, eu sou de grupo, eu 
sou partidário, e fiz isso naquela época no PPS, sem ter contato com o 
grupo do PCdoB, sem ter contato com o Governador Flávio Dino, eu 
não fui à sede do PCdoB, pegar um único santinho, pegar uma nota de 
combustível, mas, no meu material gráfico, no meu material de 
campanha, no meu banner, que eu viajava o interior do Estado, estava lá 
a imagem, do meu candidato ao Governo, à Presidência da República. 
Candidato a Presidente, Eduardo Campos. Vice-Presidente, Marina. O 
Governador do Estado, Flávio Dino. Vice-Governador, Carlos Brandão. 
Senador, Roberto Rocha, e na época, parceria com a deputada Eliziane 
Gama. E de forma muito séria, é muito responsável percorrer mais de 
30 municípios, percorri mais de 30 municípios. E acreditava que seria a 
mudança no Estado do Maranhão com a eleição do Governador Flávio 
Dino. Ledo engano. Uma mudança que não ocorreu. Ao chegar à 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, eu vi a forma como 
Deputados eram tratados pelo Governo do Estado, eu sempre tive um 
mandato muito forte, muito atuante, e logo, de imediato, eu comecei a 
participar da Unale, representatividade de todos os Deputados do Brasil, 
logo, de imediato, eu fui eleito Vice-Presidente do Parlamento 
Amazônico e, em consequência disso, eu percorri alguns estados do 
Brasil, dentre eles, todos da região Amazônica. E fomos muito bem 
recebidos pelos Governadores do Pará, do Amazonas, do Acre, 
Rondônia, Roraima, do Mato Grosso e de outros estados como São 
Paulo, Rio Grande do Sul, estados da Região Nordeste. E passaram na 
minha memória, na minha lembrança, o desconforto e a humilhação que 
Deputados Estaduais do Maranhão que não têm contato com o 
Governador, que não falam com o Governador. E eu trago para o dia de 
hoje, bem mais recente, um contato recente que eu tive com o 
Governador do Rio Grande do Sul, visitei três municípios de Minas 
Gerais, três municípios de São Paulo e depois fui ao Rio Grande do Sul 
conhecer a sugestão, e mantive contatos com os Deputados Estaduais 
tanto da Base como de Oposição e vi a diferença no tratamento. Quando 
o Governador do Rio Grande do Sul, o Governador Eduardo Leite vai 
fazer alguma obra destinando Emendas e recursos para determinada 
obra, chama todos os Deputados, seja da Base ou da Oposição, e 
apresenta o projeto antes de liberar para a imprensa e antes de liberar 
para prefeitos e vereadores. E pede aos deputados, que sejam da base ou 
de oposição, que possam elencar as suas bases eleitorais para que 
possam fazer a visita antes e anunciar antes dele. Ao chegar no estado 
do Rio Grande do Sul, uma deputada muito amiga, Deputada Nortiz, do 
Cidadania, quando soube que eu estava lá, me ligou: Deputado 
Wellington, vou ligar agora para o Governador Eduardo Leite para que 
V. Ex.ª possa ser bem recebido. Então, vejam o tratamento que existe 
dos deputados com o Governador do Rio Grande do Sul. E eu sentia 
essa necessidade do Estado do Maranhão de não ter contato com o 
Governo do Estado, de não tratar com o Governo do Estado, de não 
deliberar com o Governo do Estado não uma pauta minha, do Deputado 
Wellington, não uma pauta individual, uma pauta particular, mas uma 
pauta da população, a nomeação de todos aprovados em concursos, a 
realização e concursos públicos, a diminuição na quantidade de 

Secretarias, a diminuição da quantidade de cargos comissionados, 
baixar os impostos do Maranhão, aquela grande quantidade de carros e 
motos apreendidos ao longo do tempo no estado do Maranhão. Pauta, 
lutas do Deputado Wellington. E nos primeiros meses comecei a fazer 
oposição ao Governador do Estado de forma independente, responsável, 
séria e correta. O Governador Flávio Dino fez a reforma do Colégio 
Cintra e disse: “Vejam como ficou bonito!”. E os professores 
denunciaram, e eu fui lá fiscalizar: o Cintra enferrujado com janelas 
quebradas. E eu disse é esse governo da mentira, porque se for mudança, 
não é. Só se for mudança para pior. E aqui na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão fincamos nossos pés não contra Flávio Dino, mas 
contra a sua gestão. Naquele momento, eu era aliado, mas não alienado. 
E passei a fazer oposição e a fiscalizar o Poder Executivo e a aplicação 
do dinheiro público. E faço isso, até hoje, com muita responsabilidade, 
com muita dedicação, com muita firmeza em defesa da população do 
Maranhão. E, na manhã de hoje, senhoras e senhores, eu trago um 
escândalo. Isso é um escândalo. O Governador Flávio Dino não faz o 
concurso público para o Hospital da Ilha. E ele vem enrolando a 
inauguração há bastante tempo, para fazer isso de forma eleitoreira, 
para entregar somente agora, no final do ano ou no começo do ano de 
2022. E realiza não um concurso público para tratar de forma 
meritocrática aqueles que estudaram e que estão estudando para passar 
no concurso público, mas, sim, ele quer fazer, de forma fraudulenta, de 
forma covarde e traiçoeira, querendo colocar no Hospital da Ilha 
servidores contratados temporariamente para trabalhar no Hospital da 
Ilha, médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, engenheiros, arquitetos de forma temporária, 
eleitoreira. O seletivo tem validade de um ano só. Vai até novembro, 
dezembro do ano que vem. Aproveita durante a eleição e coloca aqueles 
que eles querem, indicados por Secretários; Secretários candidatos a 
deputado federal, deputado estadual; deputados candidatos a deputado 
federal; deputados estaduais candidatos à reeleição. Tudo apaniguado. 
Tudo do lado do Governador Flávio Dino, usando a máquina pública, se 
utilizando da máquina pública, mamando nas tetas do Governo. 
Mamando, mamando nas tetas do governo de forma covarde. E o pior 
de tudo, de forma escrachada diante de tudo e de todos. Diante do Poder 
Legislativo, diante do Poder Judiciário, diante do Ministério Público, 
diante de tudo e de todos, e ninguém faz nada, todos acuados, calados. 
Com medo de perseguição? Como medo de quê? Deputados estaduais 
da legislatura passada perderam seus mandatos por secretários 
superpoderosos que, quando o prefeito, vereador ou liderança ia 
conversar com o secretário, tomavam as bases dos deputados e agora 
estão fazendo do mesmo jeito. Deputados aliados de Flávio Dino, 
deputado que vota com Flávio Dino sendo traído, sendo perseguido, 
tendo retiradas as suas bases, seus prefeitos, seus vereadores, porque o 
deputado não tem o que oferecer, não tem o que ofertar, as emendas 
parlamentares que são constitucionais, que são republicanas, que 
deveriam ser pagas a todos não pagam de forma correta. Tem deputado 
aqui da base do Governador Flávio Dino que está ganhando 8 milhões 
de reais de emendas, 6 milhões de reais de emendas, 5 milhões de reais 
de emendas, enquanto o normal, o convencional seria 3 milhões de 
reais, 1,5 milhão de forma impositiva. Tenho que entrar na Justiça, 
tenho que ir à justiça para o Governador Flávio Dino pagar as emendas 
impositivas que são destinadas ao Deputado Wellington de forma 
republicana, de forma democrática, um direito meu de indicar para onde 
o dinheiro público deve ir, para ajudar o interior do Estado, as cidades, 
mas tenho que entrar na justiça. Um governador perverso, covarde, 
traidor da população. É isso que V. Ex.ª é. E agora com esse processo 
seletivo fraudulento, vagabundo, xexelento e imundo, o mínimo que 
deveria fazer era anular esse seletivo, cancelar esse seletivo. Já existe 
uma ação civil pública, Defensoria Pública, Ministério Público por 
conta da falta de atenção das minorias, direitos humanos, das pessoas 
com deficiência e da parte de quotas, entraram num acordo, só vai entrar 
no próximo, mas o seletivo leio aqui para os senhores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Que libere o áudio para o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu 
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agradeço. “Deputado, esse seletivo tem falcatrua. Minha esposa fez a 
inscrição. Na hora de imprimir a ficha, saiu o nome e dados de outra 
pessoa. Após alguns dias, ela conseguiu imprimir com o nome dela”. 
Eu queria ver para que falam que são homônimos. Meus amigos, nessa 
relação do seletivo, tem uma pessoa que apareceu nove vezes, outro 
que apareceu cinco vezes, outro que apareceu duas vezes. Tem 200 
pessoas com nome repetido, eles só trocaram 17 nomes. Nós estamos 
solicitando a cópia completa, integral de todo o seletivo com a primeira 
chamada, com a segunda chamada e com o resultado final. Nós vamos 
nos debruçar sobre essa grave denúncia. O Ministério Público tem que 
se posicionar. Já representamos ao Ministério Público e ao Tribunal de 
Contas do Estado, estamos aguardando uma definição. E aqui cobramos, 
por meio da Assembleia Legislativa, os deputados, transparência desse 
seletivo que é para beneficiar um secretário e um deputado que é 
candidato da base do Governador Flávio Dino, cheio de gente de outros 
órgãos, cheio de gente ligada a deputado e a secretário. Isso é uma 
pouca vergonha, mas eu pergunto: os demais deputados entregaram 
nomes para colocar na lista ou vão deixar acontecer como aconteceu 
em outras oportunidades que deputados se elegeram usando secretarias, 
diretorias, cargos, mamando, mamando nas tetas do Governo.

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Indeferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido o Requerimento, Deputado Wellington.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Questão de Ordem para o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Professor e Deputado Estadual Wellington do Curso, no seu segundo 
mandato, solicito a V. Ex.ª, por gentileza, a benevolência da Mesa para 
que possamos apreciar pelo Plenário na próxima sessão, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Fica incluída na Ordem do Dia da Sessão de terça-feira, Deputado 
Wellington. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, me encaminhe para o Grande Expediente, que V. 
Ex.ª possa me conceder, a possibilidade de me dedicar. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª tem 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Obrigado, Senhor Presidente, dedicar a minha voz, 
a minha fala, a minha saliva em defesa da população do Estado do 
Maranhão. Vamos a mais uma batalha! Senhor Presidente e demais 
Pares, Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, internautas, 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia. Eu 
trago à tribuna, neste momento, para discursar, discutir, nos próximos 
30 minutos, outra grave denúncia que estamos trazendo do Governo do 
Estado. E que o Governo está calado, estão todos calados. É a licitação 
para o transporte de ferryboat no Estado do Maranhão. Uma licitação 
que no começo eu dizia que tinha possibilidade de fraude, possibilidade 
de máfia. Mas hoje, eu já chego a afirmar que a licitação do ferryboat do 
Estado do Maranhão, na travessia da Ponta da Espera para o Cujupe tem 
máfia, tem fraude. E o governo continua calado e alguém precisa fazer 
alguma coisa. Já levamos ao conhecimento do Ministério Público e ao 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Já cobramos no início da 
semana um posicionamento e quais as medidas adotadas? Quais os 
procedimentos adotados acerca da nossa denúncia? Levamos ao 
Ministério Público, levamos ao Tribunal de Contas. E para você que 
está em casa, no interior do Estado, em São Luís, na zona rural, vocês 

que estão nos acompanhando na Cidade Operária, que você possa então 
compreender do que eu estou falando, vou fazer o relato do zero. Nós 
temos um grave problema na travessia de São Luís para a Baixada 
maranhense: são mais de 20 municípios que utilizam do transporte do 
ferryboat. Essa travessia é precária. Essa travessia é deficitária, nos 
moldes que existem em outros lugares do país e do mundo, que tem uma 
travessia muito mais confortável, com mais segurança, melhor, o Estado 
do Maranhão tem uma travessia deficitária e muitos passam por essa 
travessia: juízes, promotores, policiais, delegados, advogados, 
trabalhadores do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, 
trabalhadores de vários órgãos, instituições, empresas, estudantes, pais 
de famílias, homens e mulheres que vêm do interior do estado fazer 
algum tipo de consulta, algum tipo de tratamento, tratar de alguma 
coisa, tratar de alguma demanda, de alguma solicitação, de alguma 
pendência na capital do estado. Porque o Poder Executivo, Legislativo, 
Judiciário estão distantes dos municípios, então a Baixada maranhense 
tem que recorrer à capital. E para chegar à capital, vai pegar uma estrada 
esburacada, porque o Governo do Estado, incompetentemente, só sabe 
falar de Bolsonaro, das rodovias federais, e não faz nada pelas rodovias 
estaduais. Então a população tem que percorrer um trajeto difícil para 
chegar à capital ou, então, vêm a capital por meio do ferry. E aí, 
chegando a fazer uma travessia difícil, falta de segurança. E muitas 
vezes tivemos denúncias nesta Casa. Vários deputados nesta Casa já 
denunciaram. Deputado Zé Inácio, baixadeiro, quantas denúncias já 
fizemos, fiscalização junto com a MOB, junto com o Ministério Público, 
junto com o Procon, junto com a Marinha do Brasil, com a Assembleia 
Legislativa. Fiscalização, denúncia, denúncia, denúncia, cobrando a tão 
sonhada licitação. Só que a licitação para beneficiar a população 
chamou foi atenção do Governo, cresceu o olho do Governo e de 
algumas pessoas ligadas ao Governo que estão com a possibilidade de 
cometer ilícitos, de ganhar propina, de corrupção e que vão passar de 20 
milhões de reais. Então o Governo do Estado viu a oportunidade não de 
ajudar a população, não de resolver o problema. Viu a possibilidade de 
roubar, de fazer corrupção, de pegar propina, de ajudar os seus próximos, 
aliados, aqueles que ajudam na campanha com recursos financeiros. E, 
assim, deu início ao projeto mirabolante, maquiavélico, diabólico para 
realizar a licitação do ferry. O Governo do Estado do Maranhão editou 
Medida Provisória n ° 360, de 06 de agosto de 2021, transformada na 
Lei n° 11.525, que autoriza o Poder Executivo utilizar recursos estaduais 
para manutenção, prestação adequada de serviço e a intervenção na 
empresa Serviporto. Duas empresas prestam serviços. Ele mirou em 
uma empresa, prejudicou a empresa, fez a intervenção na empresa. A 
empresa com financiamentos atrasados. A empresa com tudo atrasado. 
E o Governo fez intervenção estatal, indo administrar. Faz por um 
período. Chegou nas eleições de 2020, não tinha competência, 
habilidade para administrar o serviço, devolveu. Quando foi em 
dezembro, uma outra oportunidade para tomar de novo os bens da 
empresa. A lei especifica que os recursos públicos serão utilizadas na 
recuperação de três embarcações: Cidade de Tutóia, São José e Cidade 
de Araioses, visando assegurar estabilidade e manutenção da prestação 
do serviço de transporte, sendo que o objetivo do serviço, concedido à 
empresa Serviporto, o governo toma os bens da empresa, pega os bens 
da empresa, e agora o governo quer fazer o quê? O governo quer 
reformar esses ferrys da empresa privada para depois dizer, empresa 
privada, que gastou 18 milhões, 20 milhões, 30 milhões na reforma. 
Você tem como pagar o Estado, devolver ao Estado, ressarcir o Estado? 
Senão, vamos tomar o teu bem. E o governo vai fazer o que com esse 
bem? Esse governo quer pegar esse bem e dar para uma empresa 
fantasma, laranja, fictícia, ou melhor, não vou dizer que é laranja, ou 
melhor, não vou dizer que é fictícia, porque ela existe, mas uma empresa 
que só tem capacidade para transportar 44 passageiros, o tipo de 
embarcação, que deveria ser de propulsão, é sem propulsão, uma 
empresa que não tem know-how, uma que não tem o tipo de transporte 
adequado, uma verdadeira aberração jurídica, uma verdadeira 
enganação. O Parágrafo 2º da Lei 11.525 dispõe que, não sendo 
ressarcido de forma amigável, o Estado do Maranhão dotará as medidas 
judiciais cabíveis para garantia do reembolso, ou seja, pega os bens da 
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empresa, vai utilizar dinheiro. Para que utilizar dinheiro público para 
reformar um bem, um bem privado? Para depois pedir o ressarcimento 
para a empresa. Se a empresa não tiver condições, vai tomar o bem da 
empresa. É esse o governador comunista. Saiu do PCdoB, mas continua 
com práticas comunistas. O artigo 5º da lei prevê que as despesas com 
a manutenção das embarcações correrão por conta de dotações próprias 
consignadas nas leis orçamentárias. Acontece que, mesmo antes de 
satisfeitas todas as condições legais, há evidências e o receio por parte 
dos acionistas de que o Estado já tenha iniciado manutenção corretiva 
dos ferrys com o único objetivo de prejudicar a empresa, tomar os bens 
da empresa e dar para outra empresa que ganhou a licitação, que está 
ganhando a licitação, e que não tem know how, credibilidade para poder 
fazer o serviço. Não existe plano de manutenção evidenciado, custos, 
itens, prazo e necessidade aprovada. O Governo do Estado pretende 
realizar manutenção das embarcações das empresas sob o argumento de 
haver necessidade e assegurar o estabelecimento e manutenção da 
prestação adequada. Ocorre, porém, que, desde dezembro de 2020, 
publicado no Diário Oficial, o Decreto nº 36.431, sob intervenção de 
transporte na Serviporto. Eu não tenho procuração nenhuma da 
Serviporto, eu estou defendendo uma empresa maranhense que, há mais 
de 25 anos, está realizando um serviço e que poderia sim corrigir, 
melhorar, aperfeiçoar. Um ferry desses, para ser construído, leva no 
mínimo de quatro a cinco anos. Para fazer a recuperação, leva um bom 
tempo também. E para que que o Governo do Estado vai tirar dinheiro 
pública da saúde, da educação, da segurança para investir na 
manutenção, na melhoria de um serviço que ele quer cobrar depois da 
empresa? Se a empresa não tiver, ele toma. Mas toma para que se ele 
não vai ficar com o ferry? Ele toma para dar a outra empresa. Uma 
empresa indicada de Secretário do Estado; uma empresa que tem 
ligação com Terramata, uma empresa que tem ligação com outras 
empresas e que tem no Governo do Estado feito fardos contratos, fardas 
licitações, fardo desvio do dinheiro público. Não existe até o momento 
processo de contratação pelo Estado de empresa especializada na 
manutenção das embarcações, mesmo sem conhecer ao certo de que 
manutenção as embarcações, o Governo do Estado se refere quando 
menciona sua necessidade e manutenção das embarcações deverá ser 
realizada por empresa especializada. A contratação de empresa para 
realizar suposta manutenção deverá ser precisa de licitação sob qualquer 
uma de suas modalidades. Para fazer a manutenção dos ferries tinha que 
ter licitação. É dinheiro público. Não é a casa dele que ele vai construir 
um muro, ele compra tijolo, compra cimento, contrata pedreiro, ele faz 
como ele quiser. É dinheiro público, precisa ter fiscalização do Tribunal 
de Contas, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. Processo de intervenção viciado desde a origem. O 
decreto de intervenção 36.431, de 22 de dezembro, foi expedido pelo 
Governo do Estado seu aprofundamento de suposta manutenção e 
continuidade de serviço público, empreendido pela ServiPorto. Esta 
medida, na verdade, demonstra-se como reedição do decreto 35.612. O 
Governador do Estado já havia feito 17 de fevereiro de 2020, no começo 
do ano, transcorrido o amo até a presente data não fora concluído o 
procedimento administrativo de intervenção, flagrante violação à 
legislação. Ao contrário de querer por fim o procedimento de intervenção 
agora busca o Governo do Estado realizar despesas às custas do estado, 
um estado riquíssimo como o Maranhão, mal administrado, com a 
população empobrecida, e o governo quer endividar mais ainda, pegar 
dinheiro público para reformar os ferries. O processo de intervenção 
não se presta a tal propósito, a intervenção do Poder concedente na 
concessão é medida excepcional que deve ser adotada como último 
recurso nos casos de constatação e inadequação dos serviços. Não 
obstante a isso a intervenção, não é o fim em si mesmo, ele tem que se 
encerrar, se o próprio interventor já realizou nova licitação para entregar 
a concessão, por que continua com a intervenção na empresa Serviporto? 
Perseguição? Será se Flávio Dino está achando que essa empresa é de 
Roseana Sarney, é de José Sarney? Porque desde o começo ele persegue 
essa empresa, desde o começo, persegue a Serviporto, ele está pensando 
o quê? Ele está achando o quê? Que vai continuar perseguindo as 
empresas do Estado do Maranhão? Na verdade, o que não foi revelado 

e considerado é que, nos últimos 12 meses, foi o Estado do Maranhão 
que se manteve na gestão da empresa, e mesmo assim teve atraso, 
mesmo assim teve problemas e não tem fiscalização, está tendo atraso e 
está tendo problemas, cadê a fiscalização do Procon? A empresa está 
sob intervenção, intervenção do Estado. Por que o Procon não fiscaliza? 
Por que não fiscaliza os atrasos? Por que é intervenção do estado? A 
intervenção da MOB, vai ter que criticar o Governo do Estado? Vai ter 
que pressionar o Governo do Estado? Procon está calado, calado, não 
diz nada e não faz nada. Importante mencionar, que no período 
interventivo do estado, não só houve queda significativa no transporte 
como diminuiu consideravelmente o número de viagens. Deputados, se 
nós sairmos agora para pegar um ferry, não tem vaga, nem fila de espera. 
Deputado Zé Inácio, se quiser ir hoje para Bequimão, como V.Exa. 
disse que viu lá a ponte, que o Governador Flávio Dino mente. Mente 
que dá bom-dia a jumento, engana a população dizendo que ia entregar 
a ponte e até hoje está enganando. Se V. Exa. quiser visitar agora 
Bequimão, V.Exa. não consegue atravessar no ferry, não tem vaga, nem 
fila de espera. Caiu a prestação do serviço e caiu a quantidade de 
passagens em mais de 30%. Sobre essa expectativa, percebe-se a 
nulidade do Decreto 34.631, que não tem fundamento. Fez intervenção 
para melhorar o serviço, fez foi piorar. Meu amigo, não ia prestar! 
Serviço administrado por Flávio Dino não ia prestar! É uma marmota, é 
uma patacoada. Serviço administrado por Flávio Dino, como é que ia 
prestar fazer intervenção estatal? Essa MOB é cheia de patacoada. Essa 
MOB é só para arrancar dinheiro público para campanha eleitoral de 
2022. Patacoada na Avenida Litorânea, patacoada no Araçagi. Cadê que 
ninguém fiscaliza? Todo dinheiro público jogado fora naquela obra do 
Araçagi. Primeiro, disseram que ia ter um BRT. É muita cara de pau, é 
muita cara de pau. Gastaram com a concretagem para passar o BRT. 
Ninguém fala mais de BRT. Enganaram a população. Comeram 
dinheiro, jogaram dinheiro fora. Cadê o Ministério Público Estadual? 
Cadê o Ministério Público Federal para investigar todo o dinheiro que 
foi enterrado no Araçagi? O transtorno para a população, o transtorno 
para os moradores. Quantas empresas faliram, quebraram por conta 
daquela obra imunda, porca que só serviu para desviar dinheiro público 
e, até hoje, não funciona. Como é que o cara coloca o (inaudível) de 
BRT. Não tem mais BRT. Para de mentir, para de enganar. Se não tem 
mais BRT, tira essa via de ônibus que é na esquerda. Como que um 
ônibus vai poder estacionar, parar para pegar o passageiro na esquerda? 
Acaba com isso. Faz as três vias, faz as três mãos e joga o ônibus para 
a direita. O ônibus vai circular na direita, vai parar na direita. Uma obra 
sem pé nem cabeça, uma verdadeira patacoada, uma esculhambação 
que prejudicou os moradores do Olho d’água, Divinéia, Sol e Mar, 
Araçagi e Raposa. A nossa luta em defesa dos moradores do Araçagi, 
Raposa, Sol e Mar, Divinéia, que sofreram transtornos com aquelas 
obras eleitoreiras, vagabunda, imunda no Araçagi, prejudicou 
empresários, prejudicou moradores, quebrou muitas empresas. Uma 
obra feita por Roseana, desmancharam tudo e ainda está pior. Não vai 
ter mais BRT. Flávio Dino, para de mentir para a população. Não vai ter 
BRT. Enganou a população, gastou o dinheiro, uma fortuna. Desviaram 
dinheiro público naquela obra para fazer a via do BRT. Não tem BRT e 
agora ninguém pode passar por lá. Lá está dizendo para ônibus, só que 
como que o ônibus vai circular lá se não tem parada? O ônibus circula 
ali na esquerda e depois vem para a direita. Corrijam isso. Faz direito as 
três vias, tira o ônibus da esquerda e coloca para a direita, e o ônibus 
para na direita, na parada, e o fluxo dos carros vai naturalmente, 
normalmente. Uma obra imunda, porca, que atrapalhou a vida da 
população. E é assim, é só mais um exemplo da MOB que quer fazer 
uma licitação de 1,650 bilhão de reais. Estou, há 30 dias, aqui, batendo 
nesta tecla Governo calado, base do governo calada, líder do governo 
calado. Aí tem! Aí tem! Aí tem treta! Aí tem “mutretagem”! Aí tem! Só 
tem! Já fui ao Ministério Público, já fui ao Tribunal de Contas, essa 
semana mais uma vez oficiei o Tribunal de Contas e o Ministério 
Público, cobrando quais foram os procedimentos adotados. E, senhoras 
e senhores, estou diante de um novo e farto documento, eu havia 
oficiado, solicitado ao Ministério Público que tomasse alguma 
providência, mas agora vamos fazer uma representação ao Ministério 
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Público porque não pode um contrato bilionário de 1,650 bilhão de 
reais. A denúncia que nós tivemos é que vão pegar de 20 a 60 milhões 
de propina para gastar em campanha de Governo do Estado, de deputado 
federal e de deputado estadual ligados ao Governador Flávio Dino. Se 
isso não é verdade, venham aqui desmentir. Se não é verdade, venham 
desmascarar essa empresa que não tem ferry, a empresa só tem 
capacidade para transporte de 44 passageiros. Não tem propulsão, não 
tem motor. Essa propulsão, essa empresa que ganhou o transporte do 
ferry é uma verdadeira patacoada, enganação, fraude na licitação do 
ferry. Deixe-me continuar aqui para a população compreender. 
Existência de processo licitatório em andamento, exigindo dos 
participantes a propriedade de embarcações próprias, que eu já 
mencionei, solicitando que as empresas tenham embarcações. A Celte 
Navegação, nós apresentamos um requerimento, está aqui na Comissão 
de Obras, solicitando ao presidente da Comissão de Obras da Assembleia 
que nós possamos ir até o Pará, a empresa que ganhou é do Pará, ligada 
ao secretário do Governo Flávio Dino, ligado à empresa que já ganharam 
várias licitações, contratos do Governo do Estado. Solicitando à 
Comissão de Obras da Assembleia que nós possamos ir ao Pará 
fiscalizar, verificar a balsa, a empresa não tem ferry. A empresa tem 
balsa. Balsa! Esse governador é uma comédia. O Governador Flávio 
Dino é uma comédia. Senhoras e senhores, a empresa que ganhou a 
licitação não tem ferry, tem balsa. Você que está em casa, eu vou 
explicar para você. É como se o Governo do Estado estivesse fazendo 
licitação para empresa de ônibus e, portanto, teria que ter empresa de 
ônibus para poder fazer o transporte de 50 passageiros, mas a empresa 
que ganha é um mototaxista que tem uma moto e vai fazer o trajeto 
nessa moto como mototaxista, não tem um ônibus para transportar. A 
empresa que ganhou a licitação não tem ferry com capacidade para 400 
pessoas, 500 pessoas, tem capacidade para 44 pessoas e o documento 
está atrasado desde abril, o documento está vencido da empresa. Se isso 
não é enganação, se isso não é fraude, se isso não é máfia, me diga o que 
é? Se eu soubesse, eu tinha comprado uma embarcaçãozinha, ali na 
Ponta D’Areia, colocado na licitação, levava a documentação, na hora 
que Flávio Dino olha a documentação diz: Mas essa empresa só pode 
transportar 20 pessoas, é, mas depois que ganhar a licitação, a gente 
ganha aí esse ferry de presente. Porque a empresa é para ajudar na tua 
campanha, Flávio, Governador é para ajudar aí, Secretário, Deputado 
Federal, Deputado Estadual. Meu jovem nobre causídico, jovem nobre 
advogado, é uma vergonha! A empresa que ganhou a licitação não tem 
um ferry, como Tutóia, cidade de Araioses, capacidade de 500 pessoas. 
Para fazer o transporte só tem capacidade para transportar 44 pessoas. 
Diante dessas circunstâncias, dessas denúncias e a interesse do Estado 
em gastar escassos recursos públicos da manutenção de embarcações 
privadas que não atendem adequada prestação de serviço público, nós 
estamos apresentando uma farta documentação para que o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas possam fazer uma verdadeira 
intervenção. Mas tudo é desconsiderado e revela a verdadeira intenção 
estatal apropriar-se da propriedade das embarcações da empresa 
Serviporto. Da incapacidade do Estado em gerir operação como 
interventor, considera-se os prejuízos causados às embarcações, quebra 
de motor do ferry, o não pagamento de empréstimo, danos causados, 
execução e perigo. Estamos apresentando hoje uma Indicação ao 
Governo do Estado. Governo do Estado, acabe com intervenção! 
Governo do Estado, devolva os ferries para a empresa, deixe a empresa 
trabalhar, Governador, V. Ex.ª foi incompetente, não teve habilidade, 
não teve competência para administrar o serviço. Como interventor, V. 
Ex.ª piorou o serviço. Devolva à empresa, devolva os ferries da empresa. 
Faça alguma coisa sensata, correta, honesta, nos seus poucos dias de 
governo. Estou falando com V. Ex.ª, quase ex-governador. Quase ex-
Governador Flávio Dino, faça alguma coisa que ainda possa, no 
mínimo, salvar parte do seu governo desastroso, porque o quase ex-
governador, quase ex, só temos cinco meses aí pela frente, destruiu o 
Maranhão. Com a população de mais um milhão e quatrocentos milhões 
de maranhenses vivendo na extrema pobreza. É o mesmo governador 
que eu denunciei no primeiro mandato, que apreendeu mais de 50 mil 
carros e motos dos maranhenses. Leiloou sem dó e nem piedade mais de 

15 mil carros e motos dos trabalhadores maranhenses. A dor e o 
sofrimento do trabalhador que junta um dinheirinho para comprar uma 
moto, para comprar um carro. Um caso aconteceu lá em Grajaú. 
“Deputado, eu tenho aqui o meu fiatzinho, está atrasado. O Governo do 
Estado fez a apreensão. Pegou o meu carro e não ficou preso aqui em 
Grajaú. O carro foi levado lá para Presidente Dutra. Olha o sofrimento! 
O carro saiu de Grajaú para Presidente Dutra. O cara não tinha o 
dinheiro para pagar as taxas, para pagar o documento. Passou mais de 
trinta dias. Quando ele juntou um dinheirinho que ele achava que dava 
pra pagar o documento e pra retirar o carro, estava lá no pátio da Vip-
Leilões, e ele tinha que pagar a diária, tinha que pagar o transporte, e aí 
ele chegou e não teve condições de pagar, teve que voltar. Voltou para 
Grajaú com o dinheirinho no bolso que era para pagar a multa e as 
taxas, mas tinha a diária do carro apreendido lá no pátio da Vip-Leilões. 
Tinha multa e taxas, e ele não conseguiu pagar. Voltou para a sua cidade. 
Trabalhando e fazendo entrega, alugando um carro para fazer entrega, 
juntou o dinheirinho, diminuiu nas economias, diminuiu nas finanças, 
diminuiu na alimentação, diminuiu em tudo que era possível, juntou o 
dinheirinho. Viajou para Presidente Dutra para tentar pegar o seu carro. 
Voltou para Grajaú, chorando, porque o carro não estava mais em 
Presidente Dutra, o carro já tinha sido transferido para São Luís. E o 
carro daquele trabalhador, num belo dia, foi levado para um local que 
destruiu o sonho de muitos maranhenses. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 
dou-lhe três. O carro do trabalhador maranhense está sendo leiloado. O 
Governador perverso Flávio Dino, está leiloando o carro do trabalhador 
maranhense lá de Grajaú. E assim o Governador Flávio Dino fez com 
mais de 15 mil carros e motos de trabalhadores maranhenses. Esse é o 
governador perverso. É o governador malvadão. É o governador que 
prejudicou muitas famílias, muitos pais de famílias no Estado do 
Maranhão. E sabe como ele parou? Com a denúncia do Deputado 
Wellington, com a briga do Deputado Wellington, com a luta do 
Deputado Wellington e porque estava perto das eleições. Ele fez uma 
pesquisa e sabia que ia perder as eleições porque estava perdendo carros 
e motos maranhenses. E agora ele parou de apreender carros e motos 
maranhenses. E ele quer fazer o quê? Ganhar dinheiro com uma 
licitação fraudulenta, que é a licitação de ferry boat no estado do 
Maranhão. Estamos aqui na luta para que possa ser corrigido. Estamos 
aqui na luta para que o Governo do Estado possa acabar com essa 
intervenção, possa devolver os ferrys da empresa, possa fazer uma 
licitação séria, correta e que a empresa que ganhe possa prestar um bom 
serviço para a população. Você que é da Baixada, você que é baixadeiro 
de Pinheiro, Santa Helena, São Bento, Palmeirândia, Turiaçu, você que 
é da Baixada maranhense, nós estamos nessa luta para que você tenha 
um transporte de qualidade e que você possa ser respeitado pelo 
Governo do Estado, porque do jeito que está aí não vai resolver o 
problema da travessia de ferry para quem se utiliza do transporte para ir 
para a Baixada Maranhense. Então a nossa luta é permanente. A nossa 
luta é diária em defesa da população. E é por isso que estamos aqui, 
neste momento, ocupando a tribuna do Maranhão, a tribuna da 
Assembleia. A voz do povo do Maranhão. Carinhosamente, nós temos 
reconhecimento da população, a voz do povo do Maranhão que não se 
cala diante deste desgoverno. Fiscaliza, cobra, para que tenhamos o 
Maranhão melhor para todos. Que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão, sobre a população e que Deus abençoe a 
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA -Deputado Roberto Costa pela liderança do 
Bloco Parlamentar Independente, por cinco minutos, sem direito a 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados. Eu venho a esta 
tribuna, eu acabo de ter uma reunião com o Secretário da Cultura, 
Anderson Lindoso, Secretário da Cultura do Estado, que mais uma vez 
nos recebeu muito bem. Tratamos com o Secretário Anderson sobre 
uma problemática que nós estamos sofrendo, que um setor importante 
da cultura do Maranhão ainda tem sofrido em função dos resquícios 
dessa pandemia, que é o nosso setor cultural, principalmente os nossos 
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artistas, as pessoas que fazem teatro, que participam da produção de 
peças teatrais, esses eventos que são tão importantes para a cultura e 
para a sociedade do nosso Estado. Nós sabemos que essa pandemia 
veio realmente para criar um problema social muito grande, muito 
profundo, um problema também de atingir psicologicamente toda a 
nossa população, mas, graças a Deus e com as ações inclusive que o 
governo tem feito no Maranhão, nós conseguimos superar, digamos, o 
momento mais difícil, como todo o Brasil tem superado. Vários setores 
da economia voltaram na sua totalidade ao funcionamento e a cultura 
tem um papel também primordial, porque ela é um mecanismo cultural, 
mas também é um mecanismo econômico e de fortalecimento da nossa 
cultura, por isso eu fiz um apelo ao secretário e também ao Governador 
Flávio Dino para que a gente possa pensar rapidamente na abertura da 
totalidade dos nossos aparelhos culturais, dos nossos espaços culturais 
no Estado do Maranhão e aqui em São Luís. Eu cito, por exemplo, o 
Teatro Arthur Azevedo. Existe uma liberação de cerca de 30% já dos seus 
espaços para apresentações, mas é muito difícil para a produção fazer 
a criação de um espetáculo tendo apenas 30% dos espaços reservados, 
porque economicamente fica inviável. E mais um detalhe importante: 
os espetáculos que poderão ser apresentados dessa forma, o custo deles 
será muito elevado e nós não daremos oportunidade de acesso a uma 
parte importante da população porque o valor do ingresso vai ter que 
cobrir todas as despesas de todo o espetáculo, não será dividido. Então, 
é o apelo que nós fazemos para que o Governador Flávio Dino possa 
dar orientação para o secretário de Cultura para que a gente possa voltar 
as nossas casas de espetáculo a funcionar na sua totalidade, para que 
tenhamos novamente o fortalecimento da nossa cultura. Sabemos que 
precisamos, e é necessário que se faça ainda o acompanhamento em 
relação aos casos que podem surgir, que surgem ainda do coronavírus, 
mas o Maranhão já entrou numa fase de muita segurança. Uma fase 
onde nós temos a vacinação, inclusive em São Luís aqui próxima já 
de 70%, os casos têm caído em todo Maranhão, a informação que nos 
chegou inclusive na sexta-feira é que no Maranhão tinham apenas 20 
internados pelo coronavírus. Então, graças a Deus, já passamos pela 
parte mais difícil, e é preciso que a gente possa retomar todos os setores 
da economia. E a cultura é um setor fundamental, importante também 
dentro da economia e com um ponto mais importante ainda, porque 
ele vem exatamente trazer a informação, ele vem pelo lado histórico 
e, acima de tudo, ele vem trazendo também conhecimento para nossa 
população. E é necessário que as casas de espetáculos. como outros 
setores, possam funcionar na sua totalidade, na sua capacidade máxima. 
Claro, tendo a questão da segurança, do álcool em gel, da máscara, mas, 
acima de tudo, é necessária a retomada da sua totalidade para darmos 
acesso aos nossos artistas e, acima de tudo, à nossa população. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Bloco Parlamentar Democrático PL/
Republicanos, líder Deputado Vinícius Louro, indica algum parlamentar 
para fazer uso da palavra? Com a palavra, o Deputado Hélio Soares, por 
8 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão 
do orador) – Obrigado, Senhor Presidente neto Evangelista, meu 
Presidente em exercício hoje, quando eu vejo Neto, eu me lembro do 
nosso saudoso companheiro João Evangelista, bons tempos, que Deus 
o tenha. Senhor Presidente, Mesa Diretora, internautas, serventuários, 
povo, de uma maneira em geral, que nos ouve e que nos assiste, meus 
cumprimentos, novamente, aqui, no Tempo dos Partidos. Mas, Senhoras 
e Senhores, faço aqui nesse momento o registro de 65 municípios que 
aniversariam hoje, viu, Bráulio, 65 municípios, coincidência de 65 viu, 
mas é só mesmo a quantidade de aniversariantes do município. Mas 
eu venho aqui, neste momento, data vênia, peço ao povo de Itinga, em 
nome do nosso prefeito Lúcio, para fazer aqui a minha saudação a todos 
os outros municípios que fazem aniversário, hoje, pedir iluminação 
para que eles possam desenvolver com eficiência, com determinação 
e, acima de tudo, com fidelidade aos seus eleitores, mas eu vou me 
referenciar ao município de Itinga, no prefeito, meu amigo Lúcio e do 
seu Vice-Prefeito Jamel que, aliás, Jamel já foi vice-prefeito em outras 

administrações. E fizeram essa parceria, uma parceria que tem dado 
bons frutos, bons resultados para a nossa cidade de Itinga. Itinga, como 
falou o meu amigo Neto Evangelista sobre Bacabeira, um é o portão 
de entrada do Sul do Maranhão, e outro é a saída do nosso Maranhão, 
Bacabeira. Esses dois municípios têm que ser tratado, na verdade, com o 
maior carinho, porque um é a entrada do Maranhão, e o outro é a entrada 
e a saída, quando se referencia à Itinga do Maranhão. É uma cidade 
que vem crescendo a passos largos, até pela sua localização estratégica, 
ligando o Maranhão ao Pará e a outros estados. Nós tivemos grandes 
feitos, grandes avanços na administração do nosso prefeito Lúcio e do 
nosso vice-prefeito Jamel. E aí eu faço aqui, nesse momento, o meu 
registro em homenagem aos vereadores que lá pertencem ao grupo e 
aos outros que também fazem parte daquela Câmara de vereadores, o 
secretariado de uma maneira geral, quem tem contribuído muito para 
que a cidade se desenvolva e cresça, como vem crescendo ao longo 
desses 25 anos. E hoje completa o 25º aniversário a nossa cidade de 
Itinga. Quando eu falo assim, a nossa cidade de Itinga, é porque eu 
participei desde a sua emancipação. Até agora, venho acompanhando 
direitinho, estando presente, tenho serviço prestado lá também de 
alta magnitude, no setor de energia elétrica, nas estradas vicinais, nos 
assentamentos, enfim, na formação e desenvolvimento daquela cidade. 
Mas eu parabenizo, nesse instante, o nosso Prefeito Lúcio, como vem 
tratando a cidade. O Lúcio é um rapaz humilde, de família humilde, mas 
de uma capacidade administrativa muito grande e de perseverança, uma 
vez que ele já foi candidato a prefeito uma vez, não ganhou e na outra 
ganhou. E mostrou a sua competência, a sua eficiência e a sua fidelidade 
e lealdade com seus eleitores, dando assim, Presidente em exercício 
Neto Evangelista, uma demonstração para ser até um horizonte, para ser 
um exemplo a muitos políticos do Maranhão que não são fiéis aos seus 
eleitores, aos seus companheiros. Inventam de repente uma confusão, 
uma briga para se distanciar, para impor sua autoridade, para impor, 
naquele momento, aquilo que ele tem que usar para beneficiar, para 
tornar a igualdade aos pés de todos. Não, faz ao contrário. Faz é pisar, faz 
é com que esmague a pessoa que possa se insurgir, nem se insurgir, que 
possa se insurgir de qualquer maneira. Esquece que a nossa democracia 
existe é para isso, para nos dar o livre arbítrio de escolher para onde 
nós queremos ir, o que nós queremos fazer. Para isso que nós vivemos 
hoje e temos que preservar as autoridades que exercem os cargos mais 
altos, saber os limites e saber que o nosso estado democrático de direito 
nos permite o livre arbítrio de escolhermos e implantarmos as nossas 
vontades. Mas o nosso Prefeito Lúcio tem sido um exemplo. Se elegeu, 
se reelegeu e vem fazendo um bom trabalho. Um dos quais, eu posso 
referenciar aqui. O município não tinha endereço, e o que dá endereço 
ao município? É a sua própria prefeitura, o seu centro administrativo. 
Lá foi construída agora uma prefeitura de primeiro mundo, primeiro 
nível, arrumadinha, capaz de abrigar o centro administrativo para que 
a parte administrativa do município seja transitada, seja feita no local. 
Então, Itinga, hoje, tem uma prefeitura que dá o endereço do município, 
além de outros feitos também, como investimentos, com os quais ele se 
preocupa muito, no setor, quando diz respeito ao emprego e renda do 
município. Então, posso dar o exemplo aqui que levou o Supermercado 
Mateus para lá, o Carmino, que empregou mais de 500 pessoas, e outros 
investimentos com empresas do Pará, de Goiânia e outros Estados que 
se instalaram lá. Mas por quê? Porque ele propôs, ele ofereceu opções 
de atração para que as empresas se instalassem lá. Nós viemos aí de 
um período horrível com essa pandemia que assola todo mundo, todos 
os empresários, toda a população de uma maneira geral, em todos os 
segmentos. E lá o Prefeito Lúcio ofereceu mecanismos atrativos para 
que empresas do porte do Mateus e outras se instalassem lá, viabilizando 
emprego e renda, que é o que nós precisamos mais nas nossas vidas, que 
nos dá a dignidade, nos dá liberdade, nos dá energia, nos dá vontade 
de viver. E é isso que nós queremos de todos os políticos. E o Lúcio é 
uma pessoa exemplar nesse segmento, é a pessoa que vem cumprindo 
com os seus compromissos, vem cumprindo com o seu dever, não do 
dever cumprido, mas cumprindo o seu dever, porque nós por mais que 
façamos muita coisa pelos nossos eleitores, pelos nossos municípios, 
é uma dívida impagável que nós temos com a nossa população. 
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Nós temos que ter essa consciência de saber que nós somos eternos 
devedores dos nossos eleitores, da nossa população. Ficam aqui minhas 
congratulações, para encerrar, ao povo de Itinga e extensivo a todos 
os municípios que fazem aniversário nesta data no nosso Maranhão. 
Oxalá! Que Deus os ilumine sempre para que possam cada vez mais 
iluminar e purificar os nossos espíritos, fortalecer as nossas ideias e 
fortificar cada vez mais a nossa fé em Deus. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Bloco Parlamentar Democrático PP/ 
Solidariedade. Não há inscritos. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão. Não há inscritos. Escala reserva. Líder Deputado Wellington 
do Curso, do PSDB. Não há inscrito.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Deputado Wellington, por cinco minutos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - V. Ex.ª se inscreve, Deputado Wellington, por 
cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da 
Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, eu venho neste momento, na 
Assembleia Legislativa, no tempo destinado ao Bloco do meu partido, 
PSDB, aproveito para fazer uma referência elogiosa, ao Prefeito da 
cidade de Governador Luiz Rocha, Prefeito Holanildo, mais conhecido 
como Zezão, um abraço para o Prefeito Zezão, para a Vice-Prefeita, 
Geraldina, e para os nossos amigos, vereadores da cidade de Luiz 
Rocha, Vereador Heitor, Vereador José Hamilton, Vereador Douglas, 
Márcio Delfico, e também o amigo Vereador Mundico. Fazer esse 
comprimento inicial, para destacar as ações da gestão do Prefeito 
Zezão, na cidade de Luiz Rocha, prefeito que tem hoje, uma das maiores 
avaliações de Prefeito do Estado do Maranhão, não passa de 90% de 
avaliação, da sua gestão, na prefeitura de Governador Luiz Rocha, 
o prefeito tem também uma gestão baseada na transparência, então 
recebeu uma menção altíssima, um reconhecimento altíssimo, com 
relação à transparência do site da Prefeitura e da gestão do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão. E os avanços e as ações em defesa da 
população, estradas vicinais, recuperação de postos de saúde, do estádio 
municipal, então, uma gestão que engrandece o PSDB, uma gestão 
que engrandece o Estado do Maranhão e eu quero nesse momento, 
parabenizar, mais uma vez e destacar as ações, a gestão do prefeito 
Zezão, da cidade Governador Luiz Rocha. Então, prefeito, receba aqui 
os nossos abraços, receba aqui a nossa defesa e a nossa luta em defesa 
da sua cidade, em defesa da sua população. Na Assembleia Legislativa 
tem um deputado que defende a cidade de Governador Luiz Rocha, 
que apoia o prefeito, vice-prefeito e os nossos vereadores para que 
possam desenvolver um bom trabalho, uma boa atividade. Em breve, 
eu estarei na cidade de Luiz Rocha fazendo reunião, treinamento, uma 
convivência mais próxima com a população, com os nossos vereadores 
e, mais uma vez, parabenizar o Prefeito Zezão, de Governador Luiz 
Rocha. Senhor Presidente, por último, eu quero aproveitar mais uma vez 
para convidar a imprensa, servidores, sindicatos, para uma audiência, 
hoje, às 14h, nós estamos tomando à frente, assim como lutamos, o 
único deputado que lutou pelo reajuste de 21,7%, que está barrado na 
Justiça, por conta de Flávio Dino, nós estamos chamando a atenção 
da sociedade, da população e dos servidores públicos, para o reajuste 
salarial, está há sete anos congelado, sete anos que os servidores estão 
sendo maltratados pelo Governador Flávio Dino. Então, mais uma vez, 
fazer o convite. E por último, Senhor Presidente, o impressionante que 
todas as denúncias que nós fazemos aqui na Tribuna da Assembleia, a 
base do Governador Flávio Dino está calada, mofando, ninguém diz 
nada. Denunciamos o seletivo fraudulento, denunciamos a fraude da 
licitação do ferry e, mais uma vez, fraude, máfia, descaso, na gestão 
do Detran. O Diretor do Detran, assim que assumiu, cometeu logo 
nepotismo, colocou a parentada toda. No dia do trabalhador, dia 01 de 
maio, feriado, aparece no Diário Oficial 12 apaniguados do prefeito. 
Tudo contratação temporária, contratação irregular. Aditivo do contrato, 
11 milhões do contrato da BR. Cabide de emprego, palhaçada com a 

cara da população. Diretor do Detran cheio de bronca para receber. Na 
prefeitura de Codó, ganha como prêmio a direção do Detran. Contratos 
irregulares, máfia, nepotismo e ninguém diz nada? O Ministério Público 
do Trabalho já entrou com várias ações: desrespeito, descumprimento. 
Mas, até então, estava atingindo só o servidor, só o Detran. Ninguém 
dizia nada. Eu quero saber se a população agora vai ficar calada. O 
Governador Flávio Dino e o Diretor do Detran, o Senhor Nagib, estão 
querendo aumentar o custo da confecção de placas em mais de 200%. 
É isso mesmo. Já não basta aumentar os impostos e não querer reduzir 
os impostos dos combustíveis? O Governado Flávio Dino, agora, quer 
ganhar dinheiro, quer tirar dinheiro do suado trabalhador maranhense 
com o aumento da confecção de placa. Flávio Dino e o diretor do Detran 
estão aumentando em 200% a confecção e aquisição de placa. É muita 
palhaçada com a cara da população. É muita palhaçada com a cara da 
população. Ninguém vai fazer nada? Ministério Público? Tribunal de 
Contas? Deputados da Assembleia Legislativa, que foram eleitos para 
fiscalizar? O Governador Flávio Dino, continua mudo e calado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Peço que seja liberado o microfone do 
Deputado Wellington para que ele possa concluir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O 
Governador Flávio Dino, no fim do seu governo, o seu declínio de 
quem gastou muito dinheiro público com propaganda enganosa, 
com propaganda mentirosa. O governador que mentiu que ia tirar 30 
municípios da extrema pobreza com Mais IDH. Ei, Flávio Dino, cadê o 
teu Mais IDH? Mais IDH de Flávio Dino foi uma falácia, um engodo, 
uma enganação, uma mentira. Cadê o teu Mais IDH, Flávio Dino? Flávio 
Dino aumentou a extrema pobreza, aumentou os impostos. Flávio Dino 
destruiu o Estado do Maranhão. Esse é o legado de Flávio Dino para a 
posterioridade. E cuidado, porque ainda é arriscado nem ganhar para 
senador no estado do Maranhão. Coloca as barbas de molho, quase ex-
governador Flávio Dino. Quase ex-governador Flávio Dino, coloca as 
barbas de molho, porque V. Ex.ª destruiu o Maranhão e pode ter certeza 
que está destruindo a sua vida política, porque, em breve, será cobrado 
de V. Excelência. Nós temos cobrado, fiscalizado, denunciado. E muitas 
das denúncias que chegaram a ser fiscalizadas foram frutos do nosso 
gabinete, frutos das nossas denúncias dos Capelães, dos R$ 140 milhões 
retirado do porto, acabando com os servidores públicos, acabando 
com o pensionista, metendo a mão no jarro, retirando dinheiro dos 
pensionistas, licitações fraudulentas como agora estão tentando fazer 
no ferryboat de São Luís com um 1,650 bilhão. Esse é o desgoverno 
de Flávio Dino que está indo ladeira abaixo, ninguém segura. E ele 
disse que ia anunciar, dia 20, quem ele vai apoiar. Está mentindo para 
o Brandão, está enganando o Brandão, vai trair o Brandão. Brandão, 
coloque as barbas de molho. Ele já traiu muita gente e está preparando 
um abraço de urso, vai colocar suas garras nas costas de Brandão, vai 
cravar e vai tentar matar o Brandão. Como pode? Um vice-governador 
que não tem poder, que não tem força, que não tem contrato, e ele coloca 
o “supersecretário” com a Secretaria de Educação, a MOB, Cultura, 
Turismo, Casa Civil. Tem tudo, poder político e poder econômico, e 
ainda lança candidato ao Governo do Estado! Pena que é um chuchu, 
picolé de chuchu, não cresce, só comprando voto porque não tem outra 
saída. Mas, enfim, esse é desgoverno Flávio Dino. Era o que tinha para 
o momento, Senhor Presidente. Que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão e que nos livre de todo o mal causado por 
Flávio Dino nos próximos cinco meses. Que nos livre de todo mal de 
quem disse que ia fazer a mudança, mas a mudança foi para pior.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor 
Presidente, só uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Deputado Roberto, pela Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Eu só queria 
acrescentar em relação ao discurso que nós fizemos pela reabertura 
das casas de espetáculos na sua totalidade e também destacar essa 
reivindicação que foi feita, na Câmara Municipal de São Luís, pela 
Vereadora Silvana Noely, que também, por meio da Associação de 
Danças, fez esse apelo ao governo para que a gente pudesse atender 
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esse setor que é tão importante da nossa cultura, mas também da nossa 
economia. Que o governo também pudesse ter esse entendimento no 
sentido de voltar o trabalho das casas de espetáculos do Maranhão 
na sua totalidade, liberando todos os assentos, para que a gente possa 
também tranquilizar e trazer a normalidade a um setor tão importante 
da nossa economia e da nossa cultura, mas que também tem um aspecto 
social muito grande, porque garante o emprego e renda de muitas 
famílias do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Muito bem. Registro feito pelo Deputado 
Roberto sobre a nobre colega, grande liderança de São Luís, Vereadora 
Silvana Noely. Escala reserva, Deputado César Pires, pelo Partido 
Verde. Não há orador inscrito. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Não há orador inscrito. 

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

Ata da Septuagésima Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia nove de novembro de dois mil 
e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio 
Macedo, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Roberto Costa, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso, 
Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senho-
res (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, 
Arnaldo Melo, Ciro Neto, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert 
Cutrim, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricar-
do Rios e Rildo Amaral. 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, em seguida, 
registrou que, nesta data, a Senhora Valéria Macedo reassume o man-
dato de Deputada Estadual, na vaga decorrente da licença da Deputada 
Ana do Gás, nomeada para exercer o cargo de Secretária Estadual  da 
Mulher e concedeu a palavra aos oradores inscritos no Pequeno Expe-
diente: Professor Marco Aurélio, Adelmo Soares, Edson Araújo, Valéria 
Macedo, Wellington do Curso e Duarte Júnior. Esgotado o tempo regi-
mental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aber-
ta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em segundo tur-
no,  regime de prioridade, do Projeto de Lei nº 490/2021, de autoria da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão (Mensagem nº 001/2021),  
que dispõe sobre a criação 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, a partir de 1º de abril 
de 2022. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJC), este projeto foi aprovado e encaminhado à sanção 
governamental. Ainda em segundo turno,  regime de urgência, foi apro-
vado, com emenda, o Projeto de Lei nº 369/2021, de autoria do Tribu-
nal de Contas do Estado do Maranhão, (Mensagem nº 002/2021), que 
dispõe sobre alterações nos Artigos 106 e 108 da Lei Estadual nº 8.258, 

de 06 de junho de 2005, que tratam do funcionamento do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Sendo 
o mesmo aprovado também em redação final na forma do Parecer  nº 
879/2021, e encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno 
– tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à promulgação o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 044/2020, de autoria da Deputada 
Daniella Tema, concedendo Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Bekman” à Senhora Ana Cristina Brandão Feitosa, com parecer favo-
rável da CCJC. O Projeto de Lei nº 483/2021, de autoria da Deputada 
Andréia Rezende, foi transferido devido à ausência da autora. Sujeitos 
à deliberação da Mesa, foram deferidos: Requerimento nº 407/2021, de 
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja jus-
tificada sua ausência na Sessão Plenária do dia 27 de outubro de 2021, 
conforme atestado médico; Requerimento nº 408/2021, de autoria do 
Deputado Doutor Yglésio, ao Procurador Geral do Município de São 
Luís, solicitando que apresente o acordo firmado entre as partes interes-
sadas, 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 interessados, que fixou 
os termos para cessar a greve de rodoviários na cidade de São Luís e 
o Requerimento nº 411/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior, 
que seja solicitado ao Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo Braide e 
ao Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís, Senhor 
Diego Baluz os seguintes documentos: 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 reajus-
tes ocorridos em 2018, 2019 e 2020. O Requerimento nº 406/2021, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, retirado da Ordem do Dia 
para as devidas correções. No primeiro horário do Grande Expediente, 
ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio. No tempo destinado aos Partidos 
ou Blocos, o Deputado Roberto Costa falou pela Liderança do Bloco 
Parlamentar Independente e o Deputado Hélio Soares falou pelo Bloco 
Parlamentar Democrático. O Deputado Wellington do Curso falou pelo 
Partido da Social Democracia Brasileira e no Expediente Final. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que 
fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente as-
sinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de novembro de 2021.  

Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Wendell Lages
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

LEI ORDINÁRIA Nº 11.583 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a utilização e inserção 
do símbolo da pessoa com visão monocu-
lar nas placas de atendimento prioritário e 
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - É obrigatória a inserção do símbolo da visão monocular, 
na forma do Anexo desta Lei, em todos os locais públicos e privados do 
Estado do Maranhão, especialmente nas placas que sinalizam o atendi-
mento prioritário. 
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§ 1º – São considerados estabelecimentos privados:
I - supermercados;
II - farmácias;
III - bares;
IV - restaurantes;
V - estacionamentos;
VI – instituições financeiras
VII - lojas em geral; e
VIII - similares.
§ 2º - Nenhum tipo de modificação ou alteração poderá ser im-

plantado no símbolo, cujo modelo faz parte dos Anexos I desta Lei.
Art. 2º - É facultada a utilização do símbolo da visão monocular 

nos veículos quando conduzidos por pessoas com deficiência sensorial 
monocular, desde que não interfiram nas áreas envidraçadas indispen-
sáveis à dirigibilidade do veículo, objetivando facilitar a identificação 
do condutor pelos demais usuários da via e agentes da autoridade de 
trânsito nas ações de orientação e de fiscalização, devendo ser afixado 
no vidro traseiro ou dianteiro, e/ou em outro local conforme regulamen-
tação do órgão estadual de trânsito.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei, sujeitará o 
estabelecimento à sanção de multa no valor de um mil reais que, em 
caso de reincidência, será duplicada.

Parágrafo único - As multas deverão ser revertidas para o Fundo 
Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, disciplinado pela Lei Or-
dinária nº 10.711 de 2017.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de novembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ANEXO – SÍMBOLO DA VISÃO MONOCULAR

A) Branco sobre fundo azul ou branco sobre fundo preto.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 743/2021, de 10 de novembro de 2021, nomeando VALMIR 
SILVA BARBOSA FILHO, 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.

ATA 011/2021

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
011/2021-ALEMA. OBJETO: Registro de Preços de aquisição de 
Equipamentos de Informática (Notebooks, Computadores All-in-One 
TouchScreen, Switches, No Breaks, Media Gateway, Telefones VoIP, 
dentre outros) que serão utilizados na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão – ALEMA. PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, 
através da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e a empresa THREE EMPREENDIMENTOS LTDA, a saber:
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UND. 

 
PREÇO 
UNIT. 

 
PREÇO 
TOTAL  

01 

01 - NOTEBOOK  

1. PROCESSADOR:  

1.1. Processador com no mínimo 12 (doze) Mb de cache e 06 (seis) núcleos reais. 

Capaz de suportar a execução de 04 (quatro) threads simultâneas.  

1.2. Frequência de operação por núcleo de 1.8 GHz ou superior, sendo considerados, 
para efeito de comprovação, os valores alcançados no modo nativo da CPU ou nas 
tecnologias Turbo Boost (Intel) ou BoostFrequency (AMD);  
1.3. O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros 
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits; 
2. BIOS:  
2.1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou 
em regime de OEM, devidamente comprovado; 
2.2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as 
atualizações de BIOS, devendo o fabricante disponibilizar em seu Web Site ainda 
aplicação que permita a atualização de forma online no mínimo para o Sistema 
Operacional Windows.  
2.3. Serão aceitas tecnologias que comprovadamente realizem atualização da BIOS por 
intermédio do software de gerenciamento no Sistema Operacional Windows, através 
de agente específico residente no sistema operacional. Nesse caso o mesmo deverá 
oferecer a opção de realizar o procedimento para atualização de forma online e 
interativa no sistema operacional e por usuário devidamente credenciado a executar a 
referida tarefa;  
2.4. No caso de atualização online no sistema operacional por meio do software de 
gerenciamento é obrigatório o fornecimento do respectivo e todos os módulos 
necessários à sua implementação de forma que a atualização ocorra como solicitado. 
Deverá estar licenciado para suporte e atualizações durante todo período de vigência 
da garantia dos equipamentos;  
2.5. Deve possuir o número de série do equipamento em campo editável que permita 
inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento do próprio fabricante ou em regime de OEM devidamente comprovado. 
3. INTERFACES:  
3.1. 01 (um) conector VGA 15 pinos ou Mini DisplayPort;  
3.2. 01 (um) conector HDMI ou micro/mini hdmi 19 pinos;  
3.3. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo;  
3.4. 01 (um) leitor de cartão de memória SD. O leitor de cartão deve ser integrado ao 
gabinete;  
3.5. Wireless Bluetooth 4.0 ou superior;  
3.6. Microfone integrado ao gabinete;  
3.7. WebCam integrada ao gabinete;  
3.8. Possuir no mínimo 01 (uma) porta USB padrão 3.0. Não será permitido uso de 
"hub" USB ou qualquer artifício semelhante para atender ao número mínimo de portas 
solicitadas; 
4. GABINETE:  
4.1. Entrada integrada ao chassi para cabo de segurança;  
4.2. Peso máximo 2.8 kg;  

4.3. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da interface wireless, 
unidade de disco rígido e de computador ligado (Power-on);  
4.4. Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes internos com potência máxima 
total suportada de 1 Watt por canal. 
5. MEMÓRIA:  
5.1. Capacidade instalada mínima de 16 (dezesseis) GB, DDR4, 2933 MHz ou 
superior;  
6. ARMAZENAMENTO:  
6.1. O equipamento deverá ser fornecido com uma unidade de Estado Sólido SSD de 
512 GB PCIe NVMe M.2; 
7. TELA:  
7.1. Placa gráfica integrada;  
7.2. Tecnologia LED FULL HD, mínimo 15.6 polegadas, no padrão WideScreen  
7.3. Suportar a resolução mínima 1366x768 pixels; 
8. VÍDEO:  
8.1. Placa gráfica dedicada de 6 (quatro) GB GDDR6;  
9. REDE:  
9.1. Possuir Interface de rede integrada padrão Gigabit Ethernet com conector RJ-45;  
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9.2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000MBITS; 
9.3. Suporte nativo para a tecnologia Wake on LAN (WOL); 
9.4. Deve permitir nativamente a inicialização do equipamento por comando de rede 
(Wake-on-Lan);  
9.5. Possuir Interface de rede integrada IEEE 802.11 b/g/n. 
10. ÁUDIO:  
10.1. Som estéreo integrado compatível com o padrão HD;  
11. TECLADO E TOUCH-PAD:  
11.1. Padrão ABNT-2; função backlight desejada (iluminação traseira) e teclado 
numérico.  
11.2. Touch-pad com 02 (dois) botões e área de rolagem (scroll);  
12. MOUSE: 
12.1. Mouse óptico USB com 2 (dois) botões e botão de rolagem (scroll);  
12.2. Resolução mínima de 1000 DPI;  
12.3. Deve seguir os mesmos padrões de cores do notebook; 12.4. Deve ser do mesmo 
fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente comprovado.  
13. FONTE: 
 13.1. Fonte externa bivolt 100-240v seleção automática de voltagem, acompanhada do 
seu respectivo cabo de alimentação;  
14. BATERIA:  
14.1. Possuir no mínimo bateria com 04 (quatro) células de lítio íon;  
14.2. Possuir autonomia mínima de 06 (seis) horas em utilização e 24 (vinte e quatro) 
horas em modo de espera (standby);  
15. ACESSÓRIOS:  
15.1. Deverá acompanhar mochila esportiva para transporte com sistema de proteção 
contra impactos e compatível com o formato do equipamento ofertado.  
16. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 
16.1. Unidade de DVD+/-RW interna, compatível com DVD+R, DVD-R, DVD+RW, 
DVD-RW, CD-R, CD-RW e DVD; SATA 8x ou superior.  
17. SOFTWARE:  
17.1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft 
Windows 10 PRO 64 bits em Português (Brasil), instalado e devidamente configurado, 
gratuitamente sem qualquer custo adicional de licenciamento para a CONTRATANTE 
ficando a critério da administração optar em momento que julgar oportuno pela 
atualização de versão de acordo com sua política interna de TI. 
17.2. Deverá acompanhar ainda cada equipamento as referidas mídias de restauração 
do sistema operacional e drivers mantendo o padrão de fábrica ou possuir sistema 
interno capaz de gerar as mídias de instalação e recuperação do sistema Windows 10;  
17.3. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office 
versão Home and Business 2019 (Português - Brasil) na modalidade OEM. 
18. GARANTIA:  
18.1. A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses “On 
site” contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de 
qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá 
descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 
18.2. A garantia das baterias será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, na cidade 
de São Luis ou atendimento balcão, nas cidades que tenha Assistência Técnica, em 
caso de deslocamento do equipamento do seu ponto de origem. 
18.3. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 01 (um) dia 
útil, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico 
devidamente formalizado. 
18.4. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 02 (dois) dias 
úteis, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o 
reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização 
do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 02 
(dois) dias úteis, por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao 
substituído. Os Procedimentos de abertura e fechamento dos chamados serão acertados 
entre as partes. Marcas: DELL/ Modelo: DELL G315 
 
 
 

04 

04 – NO BREAK 3.0 KVA 

1. ESPECIFICAÇÕES:  
1.1. Capacidade de energia de saída 3.0 KWatts / 3.0 kVA  
1.2. Nobreak Interativo com regulação on-line  
1.3. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade   
1.4. Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-
B) 
1.5. Gerenciamento do Nobreak via Smartphone.  
1.6. Tensão: Bivolt automático 
1.7. Tensão de saída: 115V 
1.8. Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) 
1.9. Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias 
1.10. Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) 
ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engate rápido para 
expansão de autonomia. Fusível: Rearmável. 

15 UND 3.750,00 56.250,00 
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LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021/CPL/SRP. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2451/2019-AL. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais 
normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. 
ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
Dep. Othelino Neto e Carlos Eduardo de Oliveira Garces.

ATA n° 014/2021

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
014/2021-ALEMA. OBJETO: aquisição de equipamentos de informá-
tica (notebooks, computadores all-inn-one touch screen, switches, no 
breaks, media gateway, telefones voip dentre outros) que serão utiliza-
dos pela ALEMA: O ESTADO DO MARANHÃO, através da ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a empresa 
CRONO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, a saber:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021/CPL/SRP. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2451/2019-AL. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais 

normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. 
ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
Dep. Othelino Neto e o Victor Daniel Aires de Souza.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 029/2020-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA TICKET SOLUÇÕES 
HDFGT S.A. OBJETO: Prorrogação do presente contrato em 12 
(doze) meses, com início em 01 de dezembro de 2021 e término em 30 
de novembro de 2022.  DO VALOR: O valor do contrato permanece 
em R$ 1.168.389,00 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, trezentos e 
oitenta e nove reais).  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Ge-
ral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; 
Subação: 000011 Atuação Legislativa do Estado do Maranhão (Manu-
tenção); Natureza de Despesas: 33.90.39.82 –Gerenciamento de frota: 
combustíveis, serviços e peças; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – 
Recursos Ordinários – Tesouro; Histórico: Objeto: serviços de geren-
ciamento, controle e intermediação no fornecimento de combustíveis, 
lavagem de veículos e produtos afins para este Poder. Instrumento legal: 
1º Termo Aditivo – CT 29/2020. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida 
pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 2021NE001863, 
datada de 16/09/2021, no valor de R$ 97.365,75 (noventa e sete mil, 
trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), para co-
bertura das despesas relativas ao exercício do presente Aditivo durante 
o corrente exercício. BASE LEGAL: art. 57, inc. II da Lei nº 8.666/93 
e Processo Administrativo nº 2657/2021-AL. DATA DA ASSINATU-
RA: 10/11/2021. ASSINATURAS:  CONTRATANTE - Assembleia 
Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CON-
TRATADA – EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, CNPJ 
nº 03.506.307-0001/57. São Luís–MA, 10 de novembro de 2021.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021. PARTES: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e a EMPRESA MALHARIA VI-
TÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA., fir-
mam entre si o segundo apostilamento à referida Ata de Registro de 
Preços. CLÁUSULA PRIMEIRA: Trata-se de correção do preâm-
bulo, especialmente na descrição da CONTRATADA nos seguintes 
termos: Onde se lê- CONTRATADA: COMERCIAL BARRROS 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com sede à Avenida 
Um, n.º 91 A, bairro Bequimão, São Luís-MA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 04.398.811/0001-43, neste ato 
representado por Maria de Fátima Frazão Parga. Leia-se - CON-
TRATADA: MALHARIA VITÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE CONFECÇÃO LTDA., com sede à Avenida Um, n.º 91 A, bairro 
Bequimão, São Luís-MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Ju-
rídicas sob o n.º 04.398.811/0001-43, neste ato representado por Ma-
ria de Fátima Frazão Parga. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei 
Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 2668/2021. DATA 
DA ASSINATURA: 08/11/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. São Luís–MA, 10 de novembro de 2021. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

  
2. PROTEÇÕES:  
2.1. Curto-circuito no inversor 
2.2. Surtos de tensão entre fase e neutro 
2.3. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar 
em modo bateria 
2.4. Sobreaquecimento no inversor e no transformador 
2.5. Potência excedida com alarme e posterior desligamento 
2.6. Descarga total das baterias 
3. GARANTIA:  
3.1. A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses “On 
site” contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de 
qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá 
descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 
3.2. A garantia das baterias será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, na cidade 
de São Luis. 
3.3. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 01 (um) dia útil, 
contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente 
formalizado. 
O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 02 (dois) dias úteis, 
a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do 
equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do 
equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao 
substituído. Os Procedimentos de abertura e fechamento dos chamados serão acertados 
entre as partes. MARCA: SMS. Modelo: POWER VISION 

              VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO TOTAL:  R$ 346.920,00 
 
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021/CPL/SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2451/2019-AL. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro de São 
Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Neto e Carlos Eduardo de Oliveira Garces. 

 

9.2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000MBITS; 
9.3. Suporte nativo para a tecnologia Wake on LAN (WOL); 
9.4. Deve permitir nativamente a inicialização do equipamento por comando de rede 
(Wake-on-Lan);  
9.5. Possuir Interface de rede integrada IEEE 802.11 b/g/n. 
10. ÁUDIO:  
10.1. Som estéreo integrado compatível com o padrão HD;  
11. TECLADO E TOUCH-PAD:  
11.1. Padrão ABNT-2; função backlight desejada (iluminação traseira) e teclado 
numérico.  
11.2. Touch-pad com 02 (dois) botões e área de rolagem (scroll);  
12. MOUSE: 
12.1. Mouse óptico USB com 2 (dois) botões e botão de rolagem (scroll);  
12.2. Resolução mínima de 1000 DPI;  
12.3. Deve seguir os mesmos padrões de cores do notebook; 12.4. Deve ser do mesmo 
fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente comprovado.  
13. FONTE: 
 13.1. Fonte externa bivolt 100-240v seleção automática de voltagem, acompanhada do 
seu respectivo cabo de alimentação;  
14. BATERIA:  
14.1. Possuir no mínimo bateria com 04 (quatro) células de lítio íon;  
14.2. Possuir autonomia mínima de 06 (seis) horas em utilização e 24 (vinte e quatro) 
horas em modo de espera (standby);  
15. ACESSÓRIOS:  
15.1. Deverá acompanhar mochila esportiva para transporte com sistema de proteção 
contra impactos e compatível com o formato do equipamento ofertado.  
16. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 
16.1. Unidade de DVD+/-RW interna, compatível com DVD+R, DVD-R, DVD+RW, 
DVD-RW, CD-R, CD-RW e DVD; SATA 8x ou superior.  
17. SOFTWARE:  
17.1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft 
Windows 10 PRO 64 bits em Português (Brasil), instalado e devidamente configurado, 
gratuitamente sem qualquer custo adicional de licenciamento para a CONTRATANTE 
ficando a critério da administração optar em momento que julgar oportuno pela 
atualização de versão de acordo com sua política interna de TI. 
17.2. Deverá acompanhar ainda cada equipamento as referidas mídias de restauração 
do sistema operacional e drivers mantendo o padrão de fábrica ou possuir sistema 
interno capaz de gerar as mídias de instalação e recuperação do sistema Windows 10;  
17.3. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office 
versão Home and Business 2019 (Português - Brasil) na modalidade OEM. 
18. GARANTIA:  
18.1. A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses “On 
site” contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de 
qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá 
descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 
18.2. A garantia das baterias será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, na cidade 
de São Luis ou atendimento balcão, nas cidades que tenha Assistência Técnica, em 
caso de deslocamento do equipamento do seu ponto de origem. 
18.3. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 01 (um) dia 
útil, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico 
devidamente formalizado. 
18.4. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 02 (dois) dias 
úteis, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o 
reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização 
do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 02 
(dois) dias úteis, por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao 
substituído. Os Procedimentos de abertura e fechamento dos chamados serão acertados 
entre as partes. Marcas: DELL/ Modelo: DELL G315 
 
 
 

04 

04 – NO BREAK 3.0 KVA 

1. ESPECIFICAÇÕES:  
1.1. Capacidade de energia de saída 3.0 KWatts / 3.0 kVA  
1.2. Nobreak Interativo com regulação on-line  
1.3. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade   
1.4. Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-
B) 
1.5. Gerenciamento do Nobreak via Smartphone.  
1.6. Tensão: Bivolt automático 
1.7. Tensão de saída: 115V 
1.8. Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) 
1.9. Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias 
1.10. Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) 
ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engate rápido para 
expansão de autonomia. Fusível: Rearmável. 

15 UND 3.750,00 56.250,00 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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05 

NO BREAK 5.0 KVA 
1. ESPECIFICAÇÕES:  
1.1. Potência de saída nominal contínua: 5000VA/ 3500W. 
1.2. Nobreak Interativo com regulação on-line  
1.3. Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B) 
1.4. Tensão: Bivolt automático 
1.5. Tensão de saída: 115V 
1.6. Tomadas: 8 tomadas padrão NBR 14136  
1.7. Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos ci  rcuitos internos e baterias 
2. PROTEÇÕES:  
2.1. Curto-circuito no inversor 
2.2. Surtos de tensão entre fase e neutro 
2.3. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em 
modo bateria 
2.4. Sobreaquecimento no inversor e no transformador 
2.5. Potência excedida com alarme e posterior desligamento 
2.6. Descarga total das baterias 
3. GARANTIA:  
3.1. A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses “On site” 
contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer 
política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em 
sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 
3.2. A garantia das baterias será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, na cidade de 
São Luis. 
3.3. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 01 (um) dia útil, 
contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente 
formalizado. 
O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 02 (dois) dias úteis, a 
partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do 
equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do 
equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao 
substituído.  

10  UND  6.799,99 67.999,90 

17 

NO BREAK 1.5 KVA 
1. ESPECIFICAÇÕES: 
1.1. Capacidade de energia de saída 1.5 KWatts / 1.5 kVA  
1.2. Tensão: Bivolt automático 
1.3. Tensão de saída: 115V 
1.4. Tomadas: no mínimo 6 tomadas padrão NBR 14136  
1.5. Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias 
2. PROTEÇÕES:  
2.1. Curto-circuito no inversor 
2.2. Surtos de tensão entre fase e neutro 
3. GARANTIA:  
3.1. A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses “On site” 
contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer 
política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em 
sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 
3.2. A garantia das baterias será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, na cidade de 
São Luis. 
3.3. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 01 (um) dia útil, 
contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente 
formalizado. 
O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 02 (dois) dias úteis, a 
partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do 
equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do 
equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao 
substituído.Cr. knb5 

20 UND 1.199,00 23.980,00 

                     VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  TOTAL: R$ 91.979,90 
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021/CPL/SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2451/2019-AL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 
nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Neto e o Victor Daniel Aires de Souza. 
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CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 46/2021. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI. OB-
JETO:  Constitui objeto da presente contratação, os serviços de enge-
nharia através de empresa com comprovada qualificação, especializa-
da para prestação de serviços de pavimentação asfáltica e sinalização 
horizontal para recuperação de pavimento asfáltico, com adequação e 
implantação de sinalização horizontal e vertical do Complexo viário da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA, com sede 
no Palácio Manuel Beckman, localizado à Avenida Jerônimo de Albu-
querque, s/n, Sítio do Rangedor, Calhau, nesta Cidade de São Luís-MA, 
bem como a implantação de estacionamentos com pavimentação asfál-
tica e sinalização horizontal e vertical do Clube da  ALEMA, localizado 
à Avenida Um, s/n, Maiobão, na Cidade de Paço do Lumiar. PRAZO 
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 (doze) meses. VALOR DO 
CONTRATO: R$ 4.066.472,54 (quatro milhões, sessenta e seis mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assem-
bleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legis-
lativa. Subfunção: 011– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(MANUTENÇÃO). Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza 
de Despesa: 33.90.39.16–Manutenção de serviços e Conservação de 
bens imóveis. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). 
Fonte de Recursos: 0.3.01.000000 – Recursos Ordinários - Tesouro. 
DO EMPENHO: Para fazer face às despesas inerentes a este Contrato 
para o exercício de 2021 foi emitida pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão as Notas de Empenho nº 2021NE002027 e nº 
2021NE002028, nos valores respectivos de R$ 1.054.792,74 (um mi-
lhão e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta 
e quatro centavos) e R$ 452.054,03 (quatrocentos e cinquenta e dois 
mil, cinquenta e quatro reais e três centavos). BASE LEGAL: Lei Fede-
ral n.º 8666/1993 e Processo Administrativo nº 2137/2021-AL.  DATA 
DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28/10/2021. ASSINATURAS: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e Antônio Ednaldo 
da Luz Lucena representante legal da empresa LUCENA INFRAES-
TRUTURA EIRELLI., CNPJ nº 03.992.929/0001-32. São Luís – MA, 
10 de novembro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021-CPL/ALPROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1150/2021-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias Marques, com 
fulcro no Pregão Eletrônico n° 024/2021- CPL/ALEMA, com objeto de 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de câmeras pro-
fissionais com garantias de prestação de serviços de manutenção desti-
nadas ao uso do complexo de comunicação desta alema, torna público 
para conhecimento dos interessados que adiará a sessão de licitação 
respectiva, anteriormente marcada para às 09:00 horas do dia 08 de 
novembro de 2021, em virtude de alteração no edital. A nova data da 
realização será no dia 25 de novembro de 2021 às 09:00h, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br. São Luís, 09 de novembro de 2021. Gabriel 
Manzano Dias Marques. Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 033/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2352/2021-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 25 de novembro às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Aquisição de sistema Nobreak 
para proteção contra as constantes instabilidades na queda de energia 
elétrica existentes nos estúdios de gravações e sala de equipamentos de 
transmissão da tv assembleia, conforme características e condições no 
Termo de Referência”. O edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados nos sítios www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.
ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente 
na CPL/ALEMA, localizada na avenida jerônimo de Albuquerque, Ter-
reo – Palacio Manuel Beckman, através da apresentação de dispositivo 
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, 
das 08:00 às 14:00. São Luís, 09 de novembro de 2021 Arthur Baldez 
Silva. Pregoeiro da ALEMA

P O R T A R I A    Nº. 1113/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 3299/2021-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao ser-
vidor GERALDO OLIVEIRA JUNIOR, Subdiretor de Material e Pa-
trimônio, matrícula nº 1646314 deste Poder, no valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) para atendimento das necessidades de aquisição 
de materiais de consumo não programados conforme Requisição de 
Adiantamento nº RA0013/2021-ALEMA nos termos do art. 68 da Lei 
nº 4.320/64 e art. 4º da Resolução Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimen-
to de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, 
Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MA-
NUTENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08 de novembro 
de 2021.

      
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

P O R T A R I A   Nº 1114/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 3182/2021-AL.,

 
R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor LUCINO PEREIRA SOUSA FILHO, 
matrícula nº 701268, para responder pela Função de Chefe do Núcleo 
de Distribuição de Expediente, deste Poder, durante o afastamento legal 
e temporário do titular, no mês de outubro do ano em curso.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08 de novembro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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P O R T A R I A    Nº. 1115/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 3300/2021-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao servi-
dor DANIELSON VIANA PEREIRA, Assessor Parlamentar Adjunto, 
matrícula nº 1392364 deste Poder, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) para atendimento das necessidades de aquisição de materiais de 
consumo não programados conforme Requisição de Adiantamento nº 
RA0012/2021-ALEMA nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/64 e art. 
4º da Resolução Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimen-
to de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, 
Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MA-
NUTENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08 de novembro 
de 2021.

       
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

P O R T A R I A   Nº  1116/2021

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 Pro-
cesso nº 1464/2021 e Memorando nº 428/2021-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores LUIS ERNANI SANTOS PEREI-
RA, matrícula  nº 1663046 e DANIELSON VIANA PEREIRA, ma-
trícula nº 1392364, ambos lotado na Diretoria de Administração, para 
atuarem como Gestor e Gestor Substituto, respectivamente, das Atas 
de Registro de Preços nºs 021/2021 e 022/2021, firmado entre a   As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão -ALEMA e as Empre-
sas SÃO LUIS  PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI e M SANTOS 
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELE, cujo o 
objeto refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de grupos geradores de Energia Elétrica movidos a 
diesel, não incluso seu abastecimento, para atender as necessidades da 
ALEMA, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor 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, 09 de novembro  
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍ-
VIDA. PARTE DEVEDORA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO. PARTE CREDORA: PATRICK AU-
GUSTO AZEVEDO DE ABREU, ex-servidor, matrícula nº 1652353, 
sob o CPF de nº 821.348.803-25 e Registro Geral de nº 003849393-
4. OBJETO:   Reconhecimento da dívida no valor total bruto de R$ 
4.553,84 (quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e 
quatro centavos), em favor do ex-servidor Patrick Augusto Azevedo 
de Abreu, alusivo às suas verbas rescisórias, assim como do INSS PA-
TRONAL no valor de R$ 956,31 (novecentos e cinquenta e seis reais 
e trinta e um centavos), a título de despesas de exercício anterior, a ser 
paga pela Dotação – Despesas de Exercício Anterior, cumprindo, assim, 
o que determina o artigo 37 da Lei n.º 4.320/64. O ressarcimento en-
contra amparo legal nos termos do Parecer n.º 454/2020-PGA/ALEMA. 
DATA DE ASSINATURA: 09 de novembro de 2021. ASSINATURA: 
DEVEDORA - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othe-
lino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão. São Luís (MA), 10 de novembro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


