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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia onze de novembro de dois mil e vinte e um.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio
Lula.						
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro
Waquim, Ricardo Rios, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia
Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Rildo
Amaral e Roberto Costa.
I – ABERTURA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – 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 ZÉ INÁCIO (Lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Ata lida e considerada aprovada.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZITO ROLIM – (Lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 535 /2021.
Institui a Campanha de Incentivo
à Instalação de Painéis Fotovoltaicos no
Estado do Maranhão e dá outras providências.
Artigo 1º - Fica instituída a Campanha de Incentivo à Instalação
de Painéis Fotovoltaicos no Estado do Maranhão, com o objetivo de
estimular o uso da energia solar fotovoltaica em áreas urbanas e rurais.
Artigo 2º - São diretrizes da Campanha a que se refere o artigo 1º:
I - Promoção de ações educativas de conscientização sobre a importância da energia solar fotovoltaica para o meio ambiente e para o
desenvolvimento sustentável;
II - Disponibilização de informações sobre os benefícios do uso
da energia solar fotovoltaica em residências, comércios, indústrias e
propriedades rurais;
III - Oferecimento de orientação e assistência técnica para a instalação de painéis fotovoltaicos.
Artigo 3º - O Poder Executivo Estadual fica autorizado a:
I - Disponibilizar crédito para a instalação de painéis fotovoltaicos;
II - Custear a instalação de painéis fotovoltaicos.
Artigo 4º - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessá-
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rios para a fiel execução desta lei.
Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 10 de novembro de 2021 – Ariston - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
Conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas. Ainda, o artigo 24 estabelece que “compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”. No
mesmo sentido, o artigo 225 prescreve que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”.
Em âmbito estadual, artigo 12, inciso II, alíneas “f” e “h”, da
Constituição do Estado do Maranhão, define como meta a criação de
um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos
naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim de “estimular e incentivar a pesquisa,
o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativas, não
poluentes, bem como de tecnologias brandas e materiais poupadores
de energia”.
Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe
ao Poder Legislativo Estadual atuar na promoção de campanhas que
tenham como objetivo estimular a instalação de painéis fotovoltaicos
em residências, comércios, indústrias e propriedades rurais.
Essa forma de energia elétrica é produzida a partir do calor e da
luz solar, sendo considerada uma fonte alternativa, renovável, limpa e
sustentável.
Além dos benefícios ambientais, há também benefícios individuais para aqueles que aderem à energia solar fotovoltaica, pois o preço
da produção energética está sendo reduzido constantemente em razão
dos avanços tecnológicos e aumento da escala de produção.
Assim, é necessário ampliar a divulgação sobre as vantagens desse tipo de energia, para que uma parcela maior da população possa se
interessar pela instalação de painéis fotovoltaicos; e facilitar o acesso à
execução da instalação. No longo prazo, o consumidor terá uma grande
economia, já que os painéis estarão constantemente gerando energia,
mas o custo inicial ainda é um obstáculo para a concretização do interesse.
Portanto, é preciso que o Poder Legislativo Estadual institua a
Campanha de Incentivo à Instalação de Painéis Fotovoltaicos no Estado do Maranhão como forma de política pública a ser implementada
para assegurar o aumento do uso da energia solar fotovoltaica em áreas
urbanas e rurais.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 10 de novembro de 2021 – Ariston - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 536 /2021.
Dispõe sobre o Programa de Proteção às Agentes de Segurança Pública
Gestante no âmbito do Estado do Maranhão.
Artigo 1º - Institui no âmbito do Estado do Maranhão, o Progra-
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ma de Proteção à Agente de Segurança Pública Gestante, com a finalidade de garantir o direito a uma gestação saudável e segura, bem como
o retorno da agente após o término do período de licença maternidade.
Parágrafo único - Policiais militares, civis e técnico-científico,
bombeiros militares, policiais penais e agentes sócios educativos, serão
considerados agentes de segurança pública para fins de cumprimento
desta lei.
Artigo 2º - As Agentes de Segurança Pública ficarão afastadas das
atividades operacionais, bem como atividades de risco ou de trabalho
em locais insalubres enquanto durarem a gestação e a lactação.
Artigo 3º - Fica assegurado à Agente de Segurança Pública Gestante o direito de permanecer na mesma Unidade ou facultado o direito
de ser alocada em Unidade de sua indicação.
Artigo 4º - É vedada a redução remuneratória e a interrupção
de contagem de tempo para todos os fins da Agente Pública Gestante,
desde o início da gestação até seis meses após o término da licença
maternidade.
Artigo 5º - A Agente de Segurança Pública, após o término da licença maternidade, deverá retornar para a mesma Unidade ou Unidade
por ela indicada, com jornada e horário de trabalho compatível com as
necessidades e suporte de adaptação da mãe e da criança, pelo período
mínimo de 6 meses.
Artigo 6º - Caberá aos respectivos Secretários, Comandante, Delegado Geral, Superintendente, Diretores, regulamentar esta Lei, por
meio de normativa interna de cada instituição, no prazo de 60 dias de
sua publicação.
Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 10 de novembro de 2021 – Ariston - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
O período gestacional da mulher é atípico e especial, momento
que se prolonga com o nascimento da criança.
Existe a necessidade do fiel cumprimento da lei em sua execução,
não cabendo interpretações ou decisões pessoais. A adequação da norma se faz necessária a evolução social, principalmente num momento
tão importante da mulher.
A garantia constitucional à mulher gestante, infelizmente ainda
não alcança a peculiaridade das atividades, carga horária, jornada de
trabalho e desempenho operacional da Agente Pública Gestante.
A condição de gestante acaba por trazer prejuízos e cerceamentos
de sua evolução na carreira, fato indiscutivelmente desigual em relação
ao homem, por exemplo. Para preencher essa lacuna normativa a Agente Pública acaba por depender de medidas paliativas e complementares
tais como, pedidos de licença prêmio, férias antecipadas etc., benefícios
que seriam usufruídos para descanso e lazer, são utilizados para o período complementar gestacional, lactação e de adaptação maternal.
A segurança e a saúde física e mental da Agente Pública, durante e após o período gestacional há que ser assegurada, não podendo
ocorrer transferências ou movimentações, salvo a seu pedido, com o
objetivo de facilitar os cuidados necessários à adaptação pós gestação.
O trabalho por ela exercido deve ser correspondente a condição
especial que se encontra, não podendo ser empenhada, designada, escalada, em atividades ou operações que coloquem em risco a sua integridade física e mental bem como trabalhos insalubres que comprometam
sua saúde ou da gestação.
Diante do exposto, visando a proteção da Agente de Segurança
Pública Gestante, submeto a presente proposta à análise e aprovação
desta Casa Legislativa.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 10 de novembro de 2021 – Ariston - Deputado
Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

REQUERIMENTO Nº 419 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos a votação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 523/21, de autoria do Deputado Neto Evangelista, na presente Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de novembro
de 2021 de 2021.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – Ma, em 09 de novembro de 2021. - Neto Evangelista - Deputado Estadual- DEM
INDICAÇÃO Nº 5795/2021
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão, o Senhor André dos Santos Paula, solicitando adoção de
medidas para solucionar o descarte irregular de dejetos humanos oriundos dos condomínios Morada do Sol e Santo Antônio ambos situados
no Bairro do Maracanã que estão atingindo propriedades privadas.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 9 de novembro
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5796 /2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando que seja destinado ao
Município de Itapecuru- Mirim o programa saúde na Praça.
Tendo em vista a realização do mutirão de cirurgias oftalmológicas que acontecerá no Hospital Regional Adélia Matos Fonseca, o
intuito é levar mais serviços relacionados a saúde, bem como, preventivos, carreta da mamografia, carreta do hemomar, exames, dentre outros
serviços para integrar a ação do mutirão de cirurgias oftalmológicas em
Itapecuru- Mirim.
O atendimento da solicitação é de suma importância para nossa
população, ofertando um atendimento de grande demanda para o Município e Região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5797/2021
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo
Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Senhor David Col Debella solicitando a inclusão no cronograma
de serviços de pavimentação e recuperação asfáltica da Avenida Alfa
no bairro do Parque Athenas. Em vista da erosão que atingiu o asfalto
local tornando a Avenida praticamente intrafegável.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de novembro
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 5798 / 2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Maranhão, expresso no art. 152, requeiro, que depois de ouvida a Mesa,
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do
Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, bem como ao Sr. Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Sr. Márcio
Jerry, e ao Sr. André dos Santos Paula, Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), a presente Indicação,
solicitando a construção de sistema de abastecimento de água (poço
artesiano), ampliação e melhoramento do abastecimento de água no
município de Luís Domingues.
A melhoria do abastecimento do Sistema de Água se faz necessária para melhores condições de vida da população, pois sofre com a
grande falta de água no município.
Então se faz indispensável uma ação do Poder Público para que
esta solicitação seja concretizada de fato, melhorando a qualidade de
vida da população.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021. - CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 5799 / 2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Maranhão, expresso no art. 152, requeiro, que depois de ouvida a Mesa,
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do
Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, bem como ao Sr. Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Sr. Márcio
Jerry, e ao Sr. André dos Santos Paula, Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), a presente Indicação,
solicitando a construção de sistema de abastecimento de água (poço
artesiano), ampliação e melhoramento do abastecimento de água no
município de Carutapera.
A melhoria do abastecimento do Sistema de Água se faz necessária para melhores condições de vida da população, pois sofre com a
grande falta de água no município.
Então se faz indispensável uma ação do Poder Público para que
esta solicitação seja concretizada de fato, melhorando a qualidade de
vida da população.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021. - CARLI-
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NHOS FLORÊNCIO - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 5800 / 2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Maranhão, expresso no art. 152, requeiro, que depois de ouvida a Mesa,
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do
Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, bem como ao Sr. Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Sr. Márcio
Jerry, a presente Indicação, solicitando a pavimentação asfáltica, da
avenida Padre Mário Racca, da cidade de Carutapera, sendo avenida
principal da cidade, encontra-se deteriorada.
A malhas viárias de Carutapera encontram-se em péssimo estado
de conservação, dificultando o trânsito e mobilidade da população. A
recuperação dessas malhas viárias se faz necessária para melhores condições de vida, trabalho e produção econômica do município.
Então se faz necessária uma ação do Poder Público para que esta
solicitação seja concretizada de fato, melhorando a qualidade de vida
da população.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021. - CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputada 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 ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Ariston Ribeiro.
O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos e a todas, o pessoal da Mesa, que, hoje, está
sendo administrada pela Dr. Cleide, os demais pares e todo o pessoal
que está nos assistindo, o pessoal da Casa. Presidenta, eu estou aqui
para parabenizar as 52 cidades que fizeram aniversário, ontem, aqui no
Maranhão. E falar aqui, na cidade de Bacabeira, em nome da Prefeita
Fernanda Gonçalo, um excelente trabalho que ela tem feito aqui na cidade. E ontem nós passamos lá junto com o Vice-Governador Brandão
e inaugurando várias obras, com recursos próprios e implantação de
pavimentação asfáltica, as ruas, com pedras de bloquetes, e uma grande
importância, que é uma casa, Dra. Cleide, é uma casa simples, mas
para quem está recebendo que você conhece o que é a dificuldade no
interior, recebendo mais de 200 casas feitas com recurso da Prefeitura.
E nesses quatro anos de mandato dela, já fez mais de 1000 casas, e só
nesse governo já fez mais de 200. Então, a Prefeita de Bacabeira está
de parabéns! E nós conversamos ali com o Brandão e ele disse quando
assumir o governo, agora no dia 02..., César Pires? Deputado César
Pires, vamos começar aqui com Bacabeira, nossa administração, do Vice-Governador Brandão, que é fazer algumas intervenções no sentido
da administração do Governo do Estado. Isso que é a promessa do nosso Vice-Governador Brandão que está aí querendo seguir os passos do
Governador Flávio Dino, que é para melhorar cada vez nossas cidades,
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é o início do governo dele. Então, a Fernanda, em Bacabeira, está fazendo um diferencial na nossa cidade, que é transformando a cidade em
modelo da região, da metropolitana, aqui que é uma grande gestora com
recursos do município. Então, as outras, 52 cidades quero parabenizar,
que são 27 anos, as outras também. É o Maranhão está de parabéns aí,
hoje é um dia, nós também, o Governador mandou... pediu para gente,
na pandemia já melhorou, já pode andar na rua, sem máscaras, nas áreas
livres. Então, isso já um avanço da nossa Medicina e do nosso povo. Então, parabéns ao nosso Governador que liberou aí usar sem máscara um
tempo aí da vida da gente. Então, voltar mais ou menos o tempo normal
de todos nós. Obrigado aí para cada um de vocês.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Paulo Neto, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (sem revisão do orador) – Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados nesta Casa.
Senhor Presidente, hoje, eu estou vindo a esta tribuna para expor a minha alegria no dia de ontem. No dia de ontem, eu participei ao vivo
de um evento e recebi a mensagem nas redes sociais. A primeira foi a
minha ida ao município de Belágua. Belágua fez 27 anos ontem. Começamos, às sete horas da manhã, inaugurando obras, foram mais de dez
obras inauguradas. Eu fiquei muito alegre, estava muito feliz, porque o
município de Belágua já foi o município declarado, o município mais
pobre do Brasil. O Herlon Costa, há cinco anos, é prefeito e mudou,
Senhora Presidente, senhores deputados, a vida de Belágua. O povo
contente, o município hoje o IDH aumentou, a vida do ser humano está
mais agradável, a gente vê o povo alegre. Deputado César Pires, não
é o Prefeito de Belágua que desafia, mas é uma cidade que mais recebeu obra no Maranhão este ano. Para V. Ex.ªs verem, ontem foram
dez obras. Sábado ainda tem obra para ser inaugurada, então Belágua
mostra a sinceridade de uma administração. Os prefeitos do Maranhão
se espelham em Belágua. Hoje o IDH de Belágua está lá em cima, o
povo alegre, vibrante. Eu via naquele povo pobre, humilde, mulheres
trabalhadoras, homens trabalhadores, mas que precisam de oportunidade nossa, do setor público, para dar oportunidades para aquelas pessoas. Belágua está sorrindo, Belágua está de braços abertos para receber. Então, eu queria aconselhar V. Ex.ªs que, quando forem à região do
Baixo Parnaíba, do Munim, vão até Belágua, porque Belágua é outro
município. Eu quero convidar, nesta tribuna, a Rede Record, que esteve
em Belágua, onde declarou, naquela época, o município mais pobre do
Brasil. Para ver, hoje, a situação de Belágua. Eu convido a Rede Record
para ir a Belágua para ver a mudança do município de Belágua. Parabéns, prefeito Herlon Costa. Parabéns, comunidade. Parabéns, povo de
Belágua. A outra notícia, meus amigos, que recebemos foi de Brasília.
Ontem, pela madrugada, foi aprovada a PEC dos precatórios, onde o
povo mais pobre. Sempre o povo mais pobre, que a gente defende. Eu,
sintoniza comigo, estou com quatro mandatos de deputado nesta Casa.
Graças a Deus, mas sempre trabalhei para melhorar a qualidade de vida
do povo. E ontem a Câmara Federal aprovou o Auxílio Brasil, Deputado César Pires, Deputado Ricardo Rios, é R$ 400,00 de ajuda que o
povo vai receber. Isso é importante, porque nós, eu que sou da zona
rural, nasci em Mata Roma, na pequena minha querida Mata Roma,
vejo a pobreza que o povo precisa, o desemprego. Quatrocentos reais
vão dar para ajudar. Não é o bastante, eu defendo um salário mínimo
para o pobre. Eu defendo o salário mínimo. O mínimo é o salário mínimo, mas já que não pode dar, R$ 400 será bem vindo para o pobre. E a
gente vê a mudança e o povo. A mudança que o povo vai receber esses
R$ 400 que Brasília aprovou ontem, a Câmara Federal. Hoje, o povo
pobre está feliz porque vai receber um dinheiro a mais para trabalhar,
para ajudar no seu dia a dia para comprar o seu bujão de gás, para ajudar a dar a alimentação a seu filho. Isso o mundo todo faz. Nos Estados
Unidos, mais de 10 milhões de pessoas recebem auxílio. Não é só no
Brasil nãos, meus amigos, não é só no Brasil. Os Estados Unidos são
um dos países mais ricos do mundo, mas, lá 10 milhões recebem ajuda
do Governo, recebem um salário-mínimo do Governo para viver. Aqui
no Brasil também nós temos que defender isso, porque nem todo mundo
pode ser empregado. Nós não temos emprego para todo mundo. Nós
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não temos serviços para todo mundo. Nós temos que ter dinheiro para
ajudar os mais pobres. Parabéns, Câmara Federal! Nós agradecemos
aos deputados que ajudaram a votar está emenda, a votar esse Auxílio
Brasil, meu muito obrigado.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado Wellington, 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, o 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. População essa que tenho o maior carinho, o respeito e gratidão. Agradeço,
todos os dias, a Deus a oportunidade de representar o povo do Maranhão e a minha gratidão, o reconhecimento, em todos os dias, quando
vou às ruas, ter o reconhecimento da população, como sendo a voz da
população do Estado do Maranhão. Uma voz que clama, uma voz que
denuncia, uma voz que fiscaliza, que traz para a Assembleia Legislativa
as lutas da população do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, ontem, realizamos uma audiência, das 14h até as 18h, na Casa do Trabalhador, com o Fórum das Carreiras Públicas do Estado do Maranhão,
com os Sindicatos que defendem os trabalhadores no serviço público do
Estado do Maranhão. E nós temos no Estado do Maranhão, aproximadamente, 34.000 cargos ocupados no Estado do Maranhão. 34.000 cargos ocupados por servidores efetivos e temos aproximadamente 69.000
cargos. Isso mostra claramente que o Governador Flávio Dino é um
Governador inimigo do serviço público, inimigo do concurso público,
mas, ao mesmo tempo, amigo dos contratos temporários, amigo dos
terceirizados. É isso que ele faz na administração pública. Só não faz na
Polícia Militar, na Polícia Civil, porque há necessidade de fazer o concurso público, fazer um treinamento para poder ter a arma, para poder
defender a população. Se não ele já tinha bagunçado com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, mas os demais órgãos reinam a contratação
temporária, os cargos comissionados do Governo Flávio Dino. Hoje,
temos 34.000 cargos ocupados, 34.000 servidores, em todo o Estado do
Maranhão, capital e interior do Estado. E desse total, nós temos aí aproximadamente 5.492 cargos comissionados na administração direta,
1.400 em autarquias e 214 em fundações. O Maranhão tem hoje na gestão de Flávio Dino mais 7.136 cargos comissionados. Essa é a situação
hoje na gestão de Flávio Dino. No mês de janeiro de 2021, completou 6
anos de congelamento dos salários. O último aumento, o último reajuste de servidores públicos foi em fevereiro de 2014, na gestão da então
Governadora Roseana Sarney. De lá para cá, leva-se a pauta para o Governo do Estado, como aconteceu em 2015, com o Governo do Estado
dizendo que o Estado do Maranhão está quebrado, impossibilitado de
fazer um reajuste. E, assim, já se passaram sete anos, 2015, 2016, 2017,
2018, foi para reeleição, ganhou a reeleição mentindo novamente, 2019,
2020, 2021. Hoje, as perdas salariais dos servidores públicos do Estado
do Maranhão giram em torno de 56%. E é bom que a população entenda, não tem por que criticar o servidor público, não tem por que jogar
pedra no servidor público. São servidores públicos do Estado do Maranhão. Hoje o Estado do Maranhão só não está pior graças aos servidores. E os servidores públicos não estão pedindo reajuste, estão pedindo
reposição salarial, ou seja, o que o servidor público ganhava em 2014,
quando a Governadora Roseana Sarney concedeu a reposição, o reajuste, eu vou dar exemplo: se em 2014, o servidor ganhava mil reais, para
exemplificar, de lá para cá, nós tivemos alta da inflação, e essa alta da
inflação acumulada em sete anos, já está dando 56%, ou seja, o que esse
servidor ganhava de mil reais, que ele abastecia o seu carro com combustível, a cesta básica, alimentação para sua casa, o estudo dos seus
filhos, era consumido nesses mil reais. Sete anos depois, nós tivemos o
aumento do combustível, da cesta básica, da inflação, e esses servidores
que ganhavam mil reais, hoje esse mesmo valor não dá para pagar nada,
porque teve o aumento do combustível, o aumento da cesta básica, o
aumento da energia elétrica, o aumento de tudo. Então, o que estamos
solicitando ao governo é que tenha sensibilidade, é que possa conceder

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
a reposição salarial para os servidores públicos do Estado do Maranhão.
Em outros Estados, já está havendo um diálogo, uma conversa, um debate, uma discussão sobre isso. Não adianta o Governo do Estado dizer
que não tem condições, que está quebrado, que está falido. Realmente,
o Governo do Estado, administrado por Flávio Dino, quebrou o Estado
do Maranhão. Colocou um milhão e quatrocentos mil maranhenses na
extrema pobreza, o Programa Mais IDH faliu. Flávio Dino faliu tudo
que ele colocou para fazer, mas tem algo que Flávio Dino é muito bom,
é o expert na arrecadação dos recursos públicos. A arrecadação do Estado do Maranhão a cada ano se supera. O Governo do Estado tem arrecadado e tem recursos suficientes para conceder o reajuste aos servidores públicos, tem condições, o problema é que o governo não tem boa
vontade, não tem interesse. É muito melhor ele levar para o Estado cargos comissionados que, quando chega na época da campanha eleitoral,
podem ir para os retornos levantar bandeira, panfletar, adesivar seus
carros com vamos ver, “Camarão é bom”, enfim, são esses “avante,
Camarão”, “Camarão é bom”, “vamos vencer”, são esses que estão no
Estado, hoje, e ainda recebem aumento. O cargo comissionado recebe
aumento, o servidor público do Estado do Maranhão está na taca, está
na chibata na gestão de Flávio Dino. Ontem estivemos reunidos com
todas as categorias. Estamos trazendo essa discussão para a Assembleia
Legislativa. Já falei hoje com o Deputado Ricardo Rios, que é o presidente da Comissão de Administração. Estou levando também a demanda para o Presidente da Assembleia, Presidente Othelino, e para a Mesa.
Estamos apresentando também uma Emenda ao Orçamento para que
possa ser contemplado esse reajuste para os servidores públicos no Orçamento de 2022, como estamos fazendo outras emendas também que
vamos apresentar à Assembleia e À população. Nós fomos o único deputado que lutou pelo pagamento de 21,7% para os servidores públicos
do Estado do Maranhão, que hoje está judicializado. Estamos fazendo
esse enfrentamento em defesa dos servidores públicos do Estado do
Maranhão, assim como temos feito enfrentamento para a realização de
concurso público em todas as Secretarias, Secretaria de Esporte, de Cultura, de Turismo, de Administração, de Fazenda. Assim como temos
lutado também pela realização de concurso público, no Tribunal de Justiça, na própria Assembleia Legislativa. Nós somos defensores, nós lutamos, nós cobramos também o concurso da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Fazemos parte do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa, mas nós não nos calamos, e temos cobrado da Mesa,
temos cobrado da Assembleia a realização do concurso público para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, nossa luta é
permanente em defesa da realização do concurso público em todo o
Estado do Maranhão, do reajuste para os servidores públicos e também
da nomeação daqueles que já fizeram concurso público e estão aguardando a nomeação do Iprev, Segep, Detran, Caema, Polícia Militar, Polícia Civil, Procon, de todos os órgãos que realizaram, Aged, de todos
os órgãos que realizaram concurso público e estão aguardando nomeação. Então, mais uma vez, o meu compromisso com a população do
estado do Maranhão, o meu compromisso com aqueles que estudam
para passar em concurso público, o meu compromisso com aqueles que
já estudaram, já passaram e estão aguardando a nomeação e o meu compromisso com todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. A
nossa luta pelo reajuste para todos servidores públicos do Estado do
Maranhão. E vamos à luta. O Governador Flávio Dino não vai despertar
qualquer dia pela manhã, se espreguiçar e dizer: Ah! Hoje, eu lembrei
do servidor público. Ele não vai fazer isso. Só vamos conquistar, só
vamos vencer se for na luta, na mobilização, na conscientização, nas
redes sociais e nas ruas para conquistar os direitos. O Senador da
República, advogado do século passado, chamado Ruy Barbosa, já
dizia...
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Liberar um minuto para ele concluir o
pensamento dele.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Um
advogado do século passado e Senador da República Ruy Barbosa, em
1914, ele disse uma célebre frase que serve para todos nós até hoje:
“Aquele que não luta pelos seus direitos não é digno de tê-los.” Vamos
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à luta em nome de todos aqueles que estudam, que se esforçam, que se
dedicam para passar no concurso público pela meritocracia, sem depender de pistolão, sem depender de amizade, sem depender de quem
indique, para melhorar o serviço público. Moralidade no serviço público. Transparência no serviço público. Em nome de todos aqueles que
estudam para passar num concurso público. Em nome de todos aqueles
que já estudaram, já passaram, estão desmotivados porque o Governador Flávio Dino não nomeia para Aged, Iprev, Segep, Detran, Procon,
Polícia Militar, Polícia Civil, todos os concursos do Estado do Maranhão. E por último, a nossa defesa de todos os servidores públicos do
Estado. O Governador Flávio Dino está há sete anos massacrando o
servidor público, temos 34 mil servidores públicos aguardando a reposição salarial que hoje passa de 50%, consumindo o poder aquisitivo
do servidor público do Estado do Maranhão. Policial militar, policial
civil, professores, servidores do Poder Executivo continuem contando,
o Deputado Wellington continua firme na luta em defesa dos servidores
públicos e dos aprovados em concurso público no Estado do Maranhão.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado Yglésio, cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Subo a essa tribuna para fazer
um agradecimento necessário a toda a torcida do Moto Club de São
Luís, que, nos últimos dias, tem nos apoiado bastante e que nos levou a
encarar a missão, aceitar o desafio de assumir a presidência de um clube
que se encontra num momento de grande dificuldade financeira, dificuldade estrutural. e é diante disso que a gente tem a máxima humildade de
saber que nós vamos precisar do apoio de todas as pessoas que torcem
pelo futebol maranhense, que torcem pelo Moto Club, todas as instituições, o Governo do Estado, por meio de suas secretarias, Secretaria
de Esporte, Secretaria de Cultura, Casa Civil, Secretaria de Educação.
Hoje, há a possibilidade, com a nova legislação de futebol, de sociedades anônimas de futebol, de nós fazermos, inclusive projetos educacionais para os times. Isso, claro, vai garantir mais cidadania para os
nossos jovens e evidentemente também melhores condições para o time
de futebol. São muitas coisas que nós temos a caminhar nessa gestão,
mas a gente conta com o apoio de todos, Deputado Ariston, eu estou
contando com o seu apoio, viu? A Alvorada Motos é uma grande parceira, nós estamos aqui já, de antemão, pedindo o seu apoio nessa empreitada. Fico muito feliz pela possibilidade de receber tantas mensagens
de carinho, de apoio. Ontem, nós vencemos uma eleição com 60% dos
votos, contra o Vereador Ribeiro Neto, aqui mando os meus parabéns
pela coragem e também do Vereador de entrar na disputa. Vários conselheiros retornaram ontem para a votação. Pessoas como o ex-Senador
João Alberto, nosso amigo, o ex-Deputado Clodomir Paz, ex-Deputada
Graça Paz, não votaram conosco, mas eu fico feliz de terem reaparecido, ontem, para votar, mostram que ainda têm algum comprometimento
com o time do Moto. E os convido também a ajudar nesse processo de
colaboração, de reestruturação do time que nós tanto amamos. Então,
muita felicidade, pela presidência nesse momento. A perspectiva nossa,
para o dia 18, é de um jogo contra o CRB, que, caso venhamos a ganhar,
de fato, esta partida vai entrar um 1,2 milhão de reais para o Moto Clube
para serem utilizados na preparação da Copa Nordeste e no pagamento
das dívidas do Moto Clube, principalmente com esse time que, mesmo
com duas folhas e meio de pagamento em atraso, tem sido verdadeiro
guerreiro. Depois que nós colocamos nossa pré-candidatura e começamos a ajudar o Moto, já são quatro vitórias na sequência. Então, muito
feliz pelo que tem acontecido. Eu espero que, no dia 18, nós venhamos
com a vitória. Nós vamos fazer a melhor preparação possível para trazer
um resultado positivo, uma vitória ou um empate, contra o CRB. Eu
tenho fé que avançaremos para uma reestruturação com esses recursos
da Copa do Nordeste. Fico feliz também de ter recebido apoio do presidente da Federação Maranhense de Futebol, nosso companheiro Américo, do Vice-Presidente da CBF, grande amigo Fernando Sarney, que
tem sido um amigo do Moto Clube, nesses momentos difíceis também.
Eu sei que, juntos, a gente vai conseguir, somando as grandes figuras do
empresariado local, já digo aqui de antemão que procurarei as grandes
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empresas do Maranhão: Equatorial, Supermercado Mateus, que várias
vezes já subi à tribuna para criticar, mas é o momento de olhar o lado
do Moto Club, não é o Deputado Yglésio que irá às empresas pedir patrocínio para ele. O Deputado Yglésio será o presidente do Moto Club
em missão para conseguir recursos para reestruturar esse símbolo maranhense. O Moto é patrimônio imaterial do povo do Maranhão, e eu fico
muito feliz por ter aceitado essa missão. Aproveito os últimos minutos
do pronunciamento para parabenizar o Governador Flávio Dino por ter
seguido o que já deveria ter feito, há alguns dias, que eu considero que
nós poderíamos ter antecipado um pouco, mas veio em boa hora a liberação do uso de máscaras em espaços abertos. Não fazia sentido algum,
com os níveis de transmissão baixos que nós temos no Maranhão, de
nós estarmos vendo pessoas andando de bicicleta na praia com máscaras. Aquilo ali é ao contrário. Tem estudo que mostra que aumenta até o
gás carbônico arterial, aumenta a fadiga muscular. De toda forma, fico
feliz por ter prevalecido a voz da ciência. Hoje a gente pode andar sem
máscaras graças à vacinação e às medidas de controles que foram suficientes no Estado. Eu fico feliz por darmos mais um passo rumo à nova
normalidade, Deputado Wellington, um forte abraço.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Não há mais oradores inscritos.
IV – ORDEM DO DIA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Projeto de Lei n.º 483, de autoria da
Deputada Andréa, que se encontra ausente, transferido para a próxima terça-feira. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento n.º
413, de autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n. 418, de autoria do Deputado Ariston Ribeiro (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Senhores Deputados, quero lembrar aos senhores que,
após essa sessão, haverá uma Sessão Solene, às 11h, para entrega do
Título de Cidadão Maranhense ao senhor José Wilson de Araújo Silva,
por solicitação do Deputado César Pires. Tempo dos Partidos e Blocos.
Bloco Parlamentar Independente. Arnaldo Melo não se encontra. Bloco Parlamentar Democrático. Vinícius Louro. Deputado Wellington, V.
Exa. vai usar o tempo? Declina.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) –
Dra. Cleide, pela Ordem, só para fazer uma complementação justa pelo
nosso pronunciamento, me dê dez segundos aqui só para fazer a menção
ao Secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, também que me ligou
se colocando, hoje, à disposição do Moto e afirmou ser motense. Fiquei
muito feliz com isso. Então, agradeço ao Secretário pelo apoio e mando
um abraço a ele também. Estou contando com esse apoio.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Certo. Bloco Parlamentar Democrático,
Deputado Ciro Neto. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Marco
Aurélio. Alguém do bloco se manifesta? Escala de reserva, Deputado
César Pires. Partido Verde. Declina. Deputado Wellington do Curso,
PSDB, declina. V.Exa. vai falar? Cinco minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Sim,
senhora, muito obrigado.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - V. Exa. vai falar? Deputado Wellington
do Curso, por cinco minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia. Eu vim tocar em um assunto delicado para o Governo do Estado,
sensível para o Governo do Estado, um assunto que, para o Governo
do Estado, é melhor que ficasse calado, caísse no esquecimento, mas já
estamos na terceira semana e ninguém se levanta para defender o Governo. Cadê o líder do Governo? Eu estou falando da fraude, da máfia,
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do seletivo do Hospital da Ilha em São Luís. O Governador Flávio Dino
demorou tanto para construir o hospital, vem se estendendo a bastante
tempo, as obras atrasaram, vão entregar as obras até o final do ano, ou
no começo do ano de 2022. Vão usar o hospital de forma eleitoreira
dizendo que, construindo hospital, vai desafogar, e vai melhorar. No
auge da pandemia, no pior período da saúde no Brasil, no Maranhão,
na maior crise sanitária do mundo que o Governador poderia ter acelerado a construção do hospital, e não o fez. Mas tudo bem. Que bom,
graças a Deus que vão concluir e vão entregar. Será uma grande obra,
um grande hospital. Vai desafogar com certeza a nossa grande ilha, os
hospitais Socorrão I, Socorrão II, Carlos Macieira, com certeza, que
bom. Mas o Governador poderia fazer o concurso público para contemplar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, técnico
em radiologia, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, engenheiros, arquitetos,
economistas, administradores, contadores. Toda a cadeia administrativa
operacional e de atendimento do hospital, por meio de concurso público, mas não, o Governador Flávio Dino não vai fazer isso. É o governador dos contratos temporários, é o governador da irregularidade, é o
governador que quer fazer politicagem. É o governador que vai utilizar
o Hospital da Ilha e vai utilizar a contratação de trabalhadores de forma
política, de forma eleitoreira, a compra de voto antecipado, ou seja,
faz um seletivo, seletivo porco, imundo, nojento, seletivo fraudulento,
onde as pessoas se inscrevem, levam os seus títulos para serem analisados, tem determinadas pessoas que não têm a capacidade técnica,
mas tem quem indique, tem o secretário, tem o deputado estadual, tem
o deputado federal, ligado à base do Governador Flávio Dino fazendo
politicagem e aí conseguem a vaga. Tem determinadas pessoas que ligam para o Deputado Wellington, Deputado Wellington, me consiga
uma vaga no Hospital da Ilha, tem pessoas que ligam para o Deputado
César Pires, Deputado César Pires, me consiga uma vaga no Hospital
da Ilha. O meu argumento, o argumento do Deputado César Pires é o
mesmo. Nós não temos poder, nós não temos capacidade, nós não temos articulação e não fazemos parte desse desgoverno. As pessoas são
contratadas por indicação, compra de voto antecipado, uso eleitoreiro.
Tanto eu como o Deputado César Pires que fazemos oposição ao Governo do Estado, que defendemos servidores, defendemos a realização de
concurso público, a nomeação dos aprovados, nós ficamos com as mãos
atadas e principalmente decepcionados como o Governo faz, como o
Governo trata a população. Tudo bem, vai fazer um seletivo? Mas faz
um seletivo bem feito, correto, republicano, democrático, transparente,
mas não! Nesse seletivo do Estado, nós denunciamos aqui, uma mesma
pessoa está relacionada nove vezes, em nove cargos, que palhaçada é
essa? Que patacoada é essa? Fraude, máfia, uma mesma pessoa está no
seletivo nove vezes, outro cinco vezes, duzentas pessoas estão repetidas
em cargos diferentes. E aí eles fazem uma nova lista, eliminaram só dezessete, uma nova lista só com dezessete, estamos solicitando de forma
oficial um ofício que encaminhamos à Emserh e aqui pela Assembleia
Legislativa, uma cópia completa de todo o seletivo, de todos que se
inscreveram, todos que foram relacionados, cópia da documentação, de
identidade, que vamos fazer uma fiscalização, criteriosa, com base na
Lei de Acesso à Informação, vou concluir, Senhora Presidente. Estamos
também solicitando providências do Tribunal de Contas do Estado e do
Ministério Público do Estado do Maranhão para que possam investigar.
Isso é feio, é horrível, é ilegal, é imoral. É assim que o Estado do Maranhão é apresentado para o Brasil. É assim que se apresenta o desgoverno Flávio Dino, que gastou tanto dinheiro público com propaganda
mentirosa, enganosa, no horário nobre da televisão brasileira, no Jornal
Nacional, no Fantástico, para mostrar o Maranhão que não existe. O
Maranhão da realidade é o Maranhão de um milhão e quatrocentos mil
maranhenses que vivem na extrema pobreza. O Maranhão que o governo não reajusta os salários dos servidores há sete anos. O Maranhão
que foi destruído com três aumentos de impostos. O Maranhão do Governador Flávio Dino que faliu o projeto chamado Mais IDH. Esse é o
desgoverno Flávio Dino, é o legado que ele vai deixar. Disse que seria
o governo da mudança, mas foi mudança para pior, e é por isso que
estamos aqui fiscalizando, cobrando em nome da...
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A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado, o tempo encerrou.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou
concluir, Senhora Presidente. Se a senhora puder me conceda, já que
não tem ninguém inscrito, ainda são 10:27, a nossa Sessão Solene só é
às 11h, ainda dá tempo de usar os 10 minutos do Expediente Final, se
não tiver ninguém inscrito.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Então, tudo bem.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito
obrigado, Presidente. Senhora Presidente e demais pares, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa, mais uma vez, na manhã desta
quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021, para cobrar do Governo do
Estado mais uma, mais um esclarecimento, mais uma resposta. Cadê o
líder do governo? Está calado. Os deputados da base do governo, ninguém vai se levantar para defender esse governador, esse desgoverno
desastroso? Estou, nos últimos sete anos, lutando pelos moradores, pela
população da Baixada Maranhense, de Pinheiro, Santa Helena, Bequimão, Alcântara, mais de 20 municípios da Baixada Maranhense que
contam com minha luta, com a minha defesa diária aqui na Assembleia.
Já fui muitas vezes à Baixada Maranhense. Já fizemos muitas audiências na Baixada Maranhense, mas o assunto que eu trago, na manhã de
hoje, é mais uma grave denúncia contra o governo Flávio Dino, e eles
estão calados! O Flávio Dino está calado, está mudo, não fala nada. Nós
já fizemos muitas audiências públicas em defesa do transporte de ferry
da Ponta da Espera até o Cujupe. Quantas vezes esse ferry parou e ficou
à deriva! Quantas vezes atrasou! Quantas pessoas já se estressaram, já
infartaram, já deram até à luz aguardando o ferry, e o problema nunca
foi resolvido. Qual a solução que Flávio Dino achou? Fazer uma intervenção estatal. Para quem está em casa e não sabe o que é isso, numa
intervenção do Estado, o Estado se apropria de um bem privado dizendo
que vai administrar para melhorar e, assim, o Governador Flávio Dino
fez. Se apropriou, fez uma intervenção, tomou os ferrys da empresa
Serviporto, dizendo que ia melhorar o sistema. Fez intervenção durante
um ano, quando foi nas eleições de 2020, liberou os ferrys porque não
tinha competência nem capacidade para administrar e, naquele período
tumultuado da eleição em que as pessoas iam viajar para o interior, ia
ficar feio para o Governo. Ele devolveu os ferrys. Quando foi logo em
dezembro, fez uma intervenção novamente. E, hoje, está com os ferrys
apreendidos. Fazendo operação no serviço de forma incompetente. Os
ferrys continuam chegando atrasados, com problemas, com falta de segurança, falta de qualidade. E o Governo está tentando prejudicar essa
empresa, porque eu acho que ele pensa que essa empresa é do grupo
Sarney. Ele sempre teve essa fixação contra a família Sarney. Ele achava que essa empresa é do grupo Sarney, só pode, para fazer intervenção.
E prejudicando a empresa. A empresa está com ferries financiados e não
consegue pagar. Se dissesse que o Governo do Estado tivesse competência, habilidade técnica para solucionar o problema, tudo bem. Mas é
incompetente. A MOB é incompetente, o diretor da MOB é incompetente. O Diretor da MOB é incompetente. Governador Flávio Dino, devolva, devolva, entregue os ferrys da Serviporto. V. Exa. tem sido incompetente na administração desse serviço. Para você que está em casa
entender por que o Deputado Wellington está falando isso, não estou
defendendo a Serviporto. Não tenho procuração, contato nenhum. Estou defendendo porque a empresa está sendo prejudicada e a vida da
população não melhorou em nada. O Flávio Dino anunciou que ia fazer
uma licitação. Muito bem, palmas. Todos nós esperávamos. E agora
concluída a licitação. Vou usar as palavras do prefeito de Parnaíba, ex-governador do estado do Piauí e ex-senador da República, Mão Santa.
Mão Santa, quando ocupava a tribuna do Senado Federal, ele dizia:
“Atentai bem. Atentai bem”. Quando o Senador Mão Santa utilizava a
tribuna do Senado Federal, ele dizia “atentai bem”. Significava “preste
bem atenção, fique atento”. Pois bem, fazendo minhas a palavra de ordem do Senador Mão Santa, do Piauí, atentai bem, atentai bem: o Governador Flávio Dino, que queria solucionar o problema do transporte
de ferry no estado do Maranhão, na travessia da Ponta da Espera até o
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Cujupe, fazendo uma licitação, uma licitação bilionária de um bilhão,
seiscentos e cinquenta milhões de reais. Bilionária. Deputada César Pires, um bilhão seiscentos e cinquenta milhões de reais. Sabe o que chegou no nosso gabinete? A denúncia que só de propina vão pegar de 20 a
60 milhões de reais, de propina, de corrupção, vinte milhões de reais.
Eu denunciei há mais de vinte dias, aqui na tribuna desta Casa, suspeitando de fraude. E eu disse: Governo, se explique, estamos suspeitando
de fraude, de máfia, estão contemplando empresas ligadas a secretário
de Infraestrutura, a outros secretários, a uma tal de Terramata. E quem
ganha a licitação? Uma empresa lá do Pará que não tem ferryboat, a
empresa do Pará tem balsa; balsa com capacidade de 44 pessoas, não
tem propulsão, é sem propulsão. E aí eu pergunto, a população pergunta, a população quer saber: como uma empresa que tem uma balsa com
capacidade de 40 pessoas, que não tem propulsão vai fazer um transporte de ferry para mais de 400 pessoas, 500 pessoas? Eu vou explicar: o
Governo quer dar um golpe. O Governo vai para empresa, se apropria
do bem da empresa, faz uma intervenção estatal, e, pasmem, pasmem,
com o dinheiro público quer gastar mais de 20 milhões reformando os
ferries da Serviporto. Por quê? Já tem um decreto dele dizendo: Serviporto, nós reformamos os seus ferries. Com dinheiro público, o dinheiro
que era para saúde, que era para educação, o dinheiro que era para nomear aprovados no concurso público, o dinheiro que era para fazer reajuste dos servidores. Só que o Flávio Dino pegou o dinheiro público,
quer reformar os ferries, de forma superfaturada, sem licitação, aí depois ele chega para a Serviporto e diz: “Oh, nós reformamos os ferries,
se você quiser de volta tem que indenizar o estado, ressarcir o estado.
Pagar o que o estado gastou”. “Mas, governador, não precisava gastar
tudo isso, nós íamos fazer com bem menos”. “Não quero saber, já foi
reformado, tem que pagar isso aqui, senão, vou te tomar o ferry”. Aí ele
toma o ferryboat, e vai dar para quem? Vai dar para a empresa que ganhou, amiga de secretário, amiga de Terramata, amigo de candidato a
federal, de candidato a estadual, jogar dinheiro na campanha de governador, jogar dinheiro na campanha de senador, jogar dinheiro na campanha de deputado federal, deputado estadual. Se isso não é fraude, eu
não sei o quê que é; se isso não é máfia eu não sei o quê que é; se isso
não é corrupção eu não sei o quê que é. Nós fomos ao Ministério Público e oficiamos o Ministério Público. Na semana passada, fizemos um
ofício e protocolamos na segunda, cobrando do Ministério Público e do
Tribunal de Contas quais foram os procedimentos adotados diante da
nossa denúncia. E já estamos protocolando, hoje, ou no mais tardar
amanhã, mais documentos, mais informações. Só que agora estamos
fazendo uma representação contra o Governo do Estado, contra a MOB
e contra a licitação para que o Ministério Público posso se posicionar,
se vão arquivar a denúncia ou vão tomar alguma providência, diante de
todos os fato narrados, diante de toda a denúncia que nós já protocolamos, já fizemos. Inclusive apresentamos um requerimento à Assembleia
Legislativa para que a Comissão e Obras possa ir até o Pará fiscalizar,
investigar, verificar a empresa CELTE, e constatar que a empresa CELTE não tem ferry, que a empresa CELTE está habilitada no processo
licitatório de forma errada, com a documentação vencida desde abril.
Ou seja, o processo licitatório todo viciado, todo ilegal, todo imoral,
mas ainda bem que temos oposição, nesta Casa, para fiscalizar o Governo do Estado, para apontar os erros e não criticar por criticar, não a
crítica pela crítica, mas fiscalizamos, denunciamos, cobramos para que
possam ser corrigidos os rumos, para que o dinheiro público possa ser
bem aplicado. Nós fiscalizamos, e denunciamos, e apontamos o caminho, apontamos a solução para o problema. De imediato, a solução é
refazer a licitação, fiscalizar por parte do Ministério Público, que a nossa competência encerra aqui, mas estamos cobrando do Ministério Público e do Tribunal de Contas para que possam fazer a fiscalização, fazer a investigação necessária e tomar as providencias cabíveis diante da
fraude na licitação do ferry na gestão do Governador Flávio Dino.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
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Ata da Septuagésima Primeira Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia dez de novembro de dois mil
e vinte e um.

Rios.

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

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
Florêncio, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Valéria Macedo, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rildo
Amaral e Vinícius Louro. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura
do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou
a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores
(as) Deputados (as): Hélio Soares, Carlinhos Florêncio, Zé Inácio Lula,
Neto Evangelista, Doutor Yglésio e Wellington do Curso. Esgotado o
tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em segundo turno, regime
de prioridade, o Projeto de Lei Complementar nº 010/2021, de autoria
do Poder Judiciário, (Mensagem nº 011/2021), que altera a Lei Complementar nº 14, de 17.de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão). Com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão
de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho,
este projeto foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação: Projeto de Lei nº 102/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que acrescenta o Artigo 1º- A à Lei
nº 9.909/2013, possibilitando a rescisão do contrato do plano de saúde
sem ônus ao consumidor em caso de descumprimento da Lei ou falha
na prestação de serviço, com parecer favorável da CCJC e o Projeto
de Lei nº 298/2020, de mesma autoria, que proíbe o uso de elevadores
públicos ou privados por criança desacompanhada de pessoa maior de
18 (dezoito) anos com capacidade jurídica plena, no âmbito do Estado
do Maranhão, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e das Minorias. O Projeto de Lei nº 483/2021,
de autoria da Deputada Andréia Rezende e Requerimento nº 413/2021,
de autoria do Deputado Vinícius Louro, foram transferidos devido à
ausência dos respectivos autores. Em seguida, o Plenário aprovou: os
Requerimentos nos 412 e 414/2021, de autoria dos Deputados Duarte
Júnior e Doutor Yglésio, respectivamente, solicitando que seja votado,
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se
logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 524/2021, de autoria do
Poder Executivo; Requerimentos nos 415 e 416/2021, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, solicitando que sejam retirados de tramitação
os Projetos de Lei nos 104 e 126/2021, de sua autoria. Sujeito a deliberação da Mesa, o Presidente anunciou o Requerimento nº 406/2021, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, encaminhando expediente
ao Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, Senhor Marcos Grande, solicitando-lhe que encaminhe cópia
do Processo Administrativo nº 210376/2021, que implicou na desclassificação de candidatos, por duplicidade, em inscrição no seletivo do
Governo do Estado. Discutiu pelo autor, este Requerimento foi indeferido, o autor recorreu dessa decisão e o Requerimento foi incluído na
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Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 16 de novembro (terça-feira). No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos o
Deputado Roberto Costa falou pela Liderança do Bloco Parlamentar
Independente, o Deputado Hélio Soares, falou pelo Bloco Parlamentar
Democrático e o Deputado Wellington do Curso falou pelo Partido da
Social Democracia Brasileira. No Expediente Final, não houve orador
inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10
de novembro de 2021.
Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente
Deputado Ricardo Rios
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Carlinhos Florêncio
Segundo Secretário, em exercício.
SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE DO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 ÀS 11h.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO- Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada para entrega do
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Gustavo Henrique Brito de
Carvalho, concedida por meio da Resolução Legislativa n° 1.409/2021,
oriunda do Projeto de Resolução Legislativa n° 020/2021, de autoria
do Deputado Dr. Yglésio. E eu faço, a partir de agora, a composição da
Mesa. E de forma muito carinhosa, respeitosa, eu quero chamar o amigo
de longa data, Senhor Gustavo Henrique Brito de Carvalho, para que
possa compor a Mesa como homenageado. Quero convidar para compor a Mesa também o senhor Joel Oliveira, diretor da Associação Maranhense dos Advogados, senhor Joel, seja bem-vindo. Concedo a palavra
ao Deputado Dr. Yglésio, autor da proposição desta justa homenagem.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO MOYSES - Bom dia
a todos, bom dia a todas! Presidente Wellington, Dr. Gustavo, todos
aqui presentes. Para mim é uma satisfação, depois de tanto tempo, não é
Dr. Gustavo? Da solicitação desse título, nós atravessamos uma pandemia muito maligna, que nos afastou aí, por bastante tempo, de reuniões
como essa. Essa reunião marca um tempo de reintegração da Casa do
Povo. A recepção das pessoas aqui, claro, que ainda longe do ideal. A
gente gostaria que fosse, de fato, como era no ano de 2019, 100% aberta
às pessoas que aqui chegavam, mas a gente está no caminho. Eu fico
muito feliz por este ser um dos primeiros títulos entregues neste cenário
pós-pandemia. Embora a gente já vive um momento em que a gente está
tratando de uma endemia mesmo. Os níveis de transmissão da doença, hoje, já nos permitem dizer isso. É claro que a gente vai precisar
esperar o começo do ano para ter certeza se, de fato, a vacinação teve
um efeito significativo para proteger a vida das pessoas. A gente hoje
já sabe que sim, mas a gente ainda não consegue avaliar a extensão. A
oração que a gente faz todo dia é para que não venham novas cepas,
novas mutações que façam com que nos afastemos de novo. Então a
satisfação, hoje, de agraciar com o título de cidadão maranhense nosso
amigo Gustavo Henrique Brito de Carvalho, que tive a oportunidade
de conhecer por intermédio de nosso irmão Isaac Mouzinho. Gustavo
é advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Marítimo, Portuário, Nacional e Internacional; ex-conselheiro Estadual da
OAB; ex-presidente da Comissão Estadual de prerrogativas, onde, diga-se de passagem, é unânime que realizou um grande trabalho; Procurador, Jurídico da AMAD e candidato hoje a Presidência da OAB.
Bem posicionado nas pesquisas e com plataforma de trabalho que con-
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templa avanços na advocacia em todas as áreas. Então, para nós, é uma
satisfação fazer esse justo reconhecimento a um advogado limitante
dentro da advocacia maranhense, um advogado de destaque. Chegou
a São Luís do Maranhão em 2000. Já tem 21 anos, portanto, cumpre
todos os requisitos para a recepção desse título e o principal requisito,
moral. Advogado com uma honra imaculada. A gente não tem nenhum
tipo de relato ruim da passagem, da trajetória de vida do Dr. Gustavo.
E para nós é uma satisfação, hoje, receber a família dele, receber os
amigos mais próximos da advocacia, receber uma pessoa como essa.
Foi condecorado também com a Medalha Aluno Estácio 2017, que visa
homenagear os egressos com atuação relevante, iniciativas sociais, educacionais, culturais, ações empreendedoras, quem vivenciou a história
de crescimento pessoal, profissional, superação, atos de bravura, enfim,
pessoas com destaque na sociedade. Hoje o professor Gustavo, além de
advogado militante, também leciona aqui no Maranhão e, claro, contribui muito com a formação de novos advogados, advogados militantes,
aguerridos, sempre em defesa das prerrogativas da advocacia e, claro,
principalmente da Carta Magna Nacional. Então, Gustavo, para mim é
uma enorme satisfação, hoje, ser a pessoa, juntamente com meu amigo Deputado Wellington, que te recepciona, que te congratula, que te
agracia com uma honraria tão grande como o Título de Cidadão Maranhense. Reconhecimento ao teu trabalho, mas principalmente à tua
vida. Parabéns por estar aqui, hoje.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Neste momento, eu parabenizo o Deputado Yglésio pela justa homenagem, mas faço uma referência a todos que acompanham essa justa homenagem idealizada, protocolada
pelo Deputado Yglésio e que foi aprovada de forma unânime por todos
os deputados. Isso mostra que o homenageado tem suas qualidades e
respeito pelo Parlamento Estadual. Então, como cidadão maranhense,
quase todos aqui presentes sentem a honra, o amor pelo Estado do Maranhão. E o que falar de quem vem de fora? De quem trabalha? Dedica a
sua vida com a sua família e o seu dia a dia a um estado tão maravilhoso
como o estado do Maranhão? Então, a partir de hoje, esse cidadão passa
a ser cidadão maranhense de fato com essa justa homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu faço minhas as palavras
do Deputado Yglésio. Primeiro, parabenizando pela justa homenagem
e, segundo, pelas qualidades e virtudes do homenageado. Tenho carinho, tenho respeito, tenho admiração não só por ele, mas por toda a
família. O Gustavinho, que está aqui também, de grandes embates, de
grandes lutas e aí nós temos uma amizade também. E eu quero registrar
isso e estar registrado a todos os convidados que estão aqui, hoje, grande Marinel, que é meu amigo, meu irmão, grandes lutas em defesa dos
professores, precatórios, um grande advogado. Então para todos vocês
que vieram na Assembleia Legislativa, neste momento de pandemia,
prestigiar esta justa homenagem na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. E com o dever de justiça, eu quero convidar o Deputado
Dr. Yglésio para que possa fazer a entrega da justa homenagem e, a
partir daí, presidir também essa sessão solene. Mais uma vez, eu quero
parabenizá-lo pela sensibilidade em homenagear esse grande homem
público que é o Dr. Gustavo. Que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO MOYSES – Concedo a palavra ao Senhor Gustavo Henrique Brito de Carvalho.
O SENHOR GUSTAVO HENRIQUE BRITO DE CARVALHO
– Senhores e senhoras, amigos e amigas. Deputado Yglésio. Cumprimento aqui o Deputado Yglésio, V. Ex.ª tem feito um bom trabalho
no Parlamento Estadual. Cumprimento aqui o Dr. Joel Aguiar, também
diretor da AMAD. Quero registrar a presença do Conselheiro Estadual,
Dr. Marinel Dutra, com o qual eu pude compartilhar o Conselho Estadual, no triênio 2016 a 2018, quando ele presidiu e preside ainda, hoje,
uma comissão que reputo ser uma comissão extremamente valorosa da
OAB Maranhão, a Comissão de Direitos Difusos e Coletivos. Parabéns,
Dr. Marinel, pelo trabalho que vem desenvolvendo não só no conselho,
mas também na Presidência Estadual de Prerrogativas. Quero aqui saudar todos os colegas, Dr. Hugo, Dr. João Marcos, Dr. Iran, DR. Augusto,
Dr. Hamilton, a minha família, na minha esposa, Adriana, Dr. Alves,
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Júlia Carvalho e Gustavo, Gustavinho, saudar a todos. E dizer que hoje
é um dia especial para mim. Cheguei a São Luís, no ano de 2000, me
casei com minha esposa, Adriana, fui a Salvador e retornei para São
Luís. Ingressei nos bancos da faculdade, me formei como todo acadêmico, com diversas dificuldades, e assim que eu cheguei ao Maranhão,
eu pude me identificar com a cidade. O Centro Histórico do Maranhão
lembra muito o Centro Histórico de Salvador. Eu me senti acolhido,
não só pela cidade, mas por todo o Estado. Ingressei na Faculdade de
Direito, finalizei e, automaticamente, me especializei. Em 2015, fui
convidado pelo professor João Batista Ericeira para ingressar na vida
política, na vida política classista, na qual eu fui conselheiro estadual,
no triênio 2016 a 2018. Lá eu ocupei como membro diversas comissões da OAB-Maranhão, algumas presidências, secretarias de algumas
presidências, e de maior relevância foi a Comissão de Prerrogativas. A
Comissão Estadual de Prerrogativas, Deputado Yglésio, a presidência
com mais 40 advogados, nós rodamos 12 mil quilômetros neste Estado
do Maranhão, visitamos 56 comarcas e, em algumas delas, fizemos 256
atendimentos a advogados. Criamos o Prerrogativas Mobile em consonância com o Conselho Federal da OAB. No caso de haver violação
de prerrogativa, o advogado pode fotografar, filmar, reduzir a termo
que, automaticamente, cai na Caixa do Conselho Federal e na Caixa da
Comissão Estadual. Se a Comissão Estadual, por qualquer motivo, não
agir, a Comissão Nacional de Prerrogativas imediatamente age. E aqui
eu faço uma observação. Prerrogativa não é um privilégio, prerrogativa
é um direito do cidadão, porque o advogado no processo é a voz do cidadão. Sempre quando eu palestro, dia 11 de agosto, que é o Dia do Advogado, eu sempre ressalto a tríplice aliança entre Ministério Público,
Advocacia e Magistratura. Eu reputo o advogado como ator principal,
porque ali ele representa o povo, e a nossa Constituição que está acima
de todos e é advinda do povo. Então, se o advogado representa o povo,
ele é o ator principal nessa tríplice aliança, nesse cenário de luta. Aqui
eu cito uma frase do Gonçalves Dias, um escritor maranhense, que tem
uma fala que diz o seguinte: “A vida é luta renhida, que aos fracos abate
e aos fortes só exalta”. Então, durante minha trajetória como advogado,
como professor, como cidadão maranhense e como deputado, eu não
chamo mais painho e nem mãinha, eu chamo papai e mamãe, como
cidadão maranhense, porque lá, na Bahia, a gente chama painho e mãinha. Então, fico muito honrado de o senhor me agraciar com esse título.
Fico muito honrado pelos colegas que vieram aqui nos representar e
deixo a todos um forte abraço, desejando que, no dia 16 de novembro,
a advocacia maranhense possa escolher um presidente para ocupar o
próximo triênio. A todos que Deus abençoe.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO MOYSES - Para nós é uma grande satisfação ouvir as suas
palavras, Dr. Gustavo. Seja muito bem-vindo de volta à Mesa. A esperança que nos dá é de fortalecimento da advocacia mesmo em Estado
como o Maranhão, que a gente sabe que tem uma desproporção tão
grande entre o papel do advogado ainda com as outras figuras institucionais, a magistratura, o Ministério Público. Infelizmente, a gente
acompanha violações de prerrogativas todos os dias. Eu, como bacharel
em Direito, não me sinto estimulado ainda a entrar no mundo da advocacia pelas dificuldades que a gente vê todos dias. Para quem inicia
a sua profissão, desrespeitos constantes em várias comarcas do Maranhão. Há uma figura na maioria das vezes, claro que tem juízes que são
extremamente republicanos e zelosos com suas atribuições, mas ainda
há muitas violações. Não se pode deixar de falar que, neste domingo,
apareceu no Fantástico um grande absurdo do Judiciário maranhense, a
construção daquele Fórum, em Imperatriz, que foi uma vergonha para
todos nós que somos cidadãos e cidadãs, que pagamos impostos, que
somos visceralmente assaltados nos cartórios do Maranhão, nesse excesso de taxas que, a gente, lamentavelmente, sabe que nem sempre vai
para o fortalecimento do Judiciário. Sobrepreços aí de R$ 58 milhões
numa obra que não tem perspectiva e que envergonha a todas as pessoas. Então, há muito o que se caminhar e só uma advocacia fortalecida,
respeitada, vigorosa, vai poder fazer frente a esse tipo de desmandos. O
advogado, assim como o Parlamento, ele é a voz da sociedade também,
faz parte, aqui nós representamos massas, a advocacia, claro, que há
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contendas que são coletivas, mas, em geral, representam um cidadão
individualmente, o pequeno aquele que, de fato, precisa da assistência
da prestação jurisdicional. Então, fico feliz por sua presença hoje aqui,
e pela presença de todos aqui também. E nada mais havendo a tratar, eu
declaro encerrada a presente Sessão. Muito obrigado a todos.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Instalada em 16 de fevereiro de 1835

Art. 8º. Nenhum adiantamento poderá ser concedido após o dia 19 de novembro de
2021, sendo que aqueles concedidos até essa data estarão sujeitos a aplicação dos recursos
até dia 19 de dezembro de 2021, ficando sua baixa até 31 de dezembro de 2021, em
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
cumprimento ao art. 3º, inciso III da Resolução Administrativa n.º 1051/2009.
Parágrafo Único. Os servidores supridos, cujo prazo de prestação de contas
ultrapassar o exercício financeiro, estarão sujeitos a inscrição em “Diversos Responsáveis”,
haja vista ainda se encontrarem com recursos públicos sem a devida comprovação da sua
aplicação, em cumprimento ao estabelecido pelo art. 3º, inciso IV da Resolução
Administrativa n.º 1051/2009.
ESTADO
DO MARANHÃO
Art. 9º. Excluem-se dos prazos
estabelecidos
nos arts. 1º, 2º e 3º desta Resolução as
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
seguintes despesas:
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
a) Pessoal e encargos sociais;
b) À conta de receitas próprias, FUNDEG;
c) Aqueles processos que derem entrada na Diretoria Financeira até a data
especificada aptos a emissão dos atos, porém com realização do fato a posteriori;
d) Outras indispensáveis ao funcionamento do Legislativo Público Estadual,
mediante autorização expressa do Presidente da Assembleia Legislativa.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N º 741 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021
Dispõe sobre normas orçamentárias e
financeiras para encerramento do exercício
financeiro de 2021 e dá outras providências.
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no
Regimento Interno,
RESOLVE
Art. 1º. O empenho de despesa de qualquer natureza e fonte de recurso, do corrente
exercício, efetuado no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, fica
limitado ao dia 30 de novembro de 2021.
Art. 2º. A liquidação dos empenhos fica limitada ao dia 20 de dezembro de 2021.
Parágrafo Único. A Certificação da Despesa, bem como o cancelamento dos saldos
não utilizados obedecerão a data limite estabelecida pelo art. 2º desta Resolução.
Art. 3º. A emissão de ordens bancárias fica limitada ao dia 23 de dezembro de 2021.
Art. 4º. Em cumprimento ao art. 1º do Decreto Legislativo n.º 474/2016, os prazos
dos atos conforme arts. 1º, 2º e 3º desta Resolução, para despesas estabelecidas no Decreto
Legislativo n.º 472/2016 ficam limitadas ao dia 27 de dezembro de 2021.
Parágrafo Primeiro. Despesas com Diárias a servidores e Parlamentares e despesas
com Verbas Indenizatórias de Assistência Saúde dos Parlamentares estão sujeitas ao
cumprimento do prazo estabelecido no art. 4º desta Resolução.
Parágrafo Segundo. As despesas previstas no caput deste artigo, bem como aquelas
decorrentes das Verbas Indenizatórias de Assistência Saúde dos Parlamentares, que não
tiverem seu processamento em conformidade com a data prevista, ficarão inscritas em
Restos a Pagar não Processadas.
ESTADO DO MARANHÃO
Art. 5º. Os valores empenhados e não passíveis de inscrição em Restos a Pagar, bem
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
como aqueles que não tiverem
manifestação
dos respectivos
Instalada
em 16 de fevereiro
de 1835 fiscais, serão anulados pela
Diretoria de Orçamento e Finanças até a data de 10 de dezembro de 2021.

Parágrafo Único. É vedada a inscrição de Restos a Pagar Não Processados de
despesas empenhadas cujo saldo de empenho seja igual ou inferior a R$ 1.000,00 (hum mil
reais), exceto despesas de caráter continuado.
Art. 6º. Despesas de contratos vigentes, cujos vencimentos sejam posteriores a data
de que trata o art. 3º desta Resolução, porém com execução ainda do exercício de 2021,
terão a referida parcela liquidada e paga até a data de 27 de dezembro de 2021, ficando a
cargo do Fiscal do Contrato a manifestação dos procedimentos administrativos anteriores ao
prazo do art. 3º desta Resolução.
Parágrafo Primeiro. Os contratos cuja execução se dê em ambos os exercícios serão
inscritos em Restos a Pagar, salvo solicitação por escrito do fiscal, e ciência do Diretor da
área, acerca da sua execução antecipada e/ou necessidade de pagamento ainda em 2021.
Parágrafo Segundo. Contratos ou Atas de Registro de Preço cuja execução exceda o
exercício financeiro deverão, em conformidade com o prazo estabelecido pelo art. 5º desta
Resolução bem como com Art. 26, inciso XIV da Resolução n.º 955/2018, após verificação e
obtenção dos saldos, deverão ter seus procedimentos administrativos iniciados para o
empenho do exercício seguinte ainda em 2021, limitado a 07 de janeiro de 2022.
Art. 7º. Os Restos a Pagar inscritos no exercício de 2021, cujos saldos ainda não
tenham sido utilizados na sua totalidade, serão cancelados em 31 de dezembro de 2021 pelo
órgão central gestor do SIGEF - SEPLAN.
Art. 8º. Nenhum adiantamento poderá ser concedido após o dia 19 de novembro de
2021, sendo que aqueles concedidos até essa data estarão sujeitos a aplicação dos recursos
até dia 19 de dezembro de 2021, ficando sua baixa até 31 de dezembro de 2021, em
cumprimento ao art. 3º, inciso III da Resolução Administrativa n.º 1051/2009.
Parágrafo Único. Os servidores supridos, cujo prazo de prestação de contas
ultrapassar o exercício financeiro, estarão sujeitos a inscrição em “Diversos Responsáveis”,
haja vista ainda se encontrarem com recursos públicos sem a devida comprovação da sua
aplicação, em cumprimento ao estabelecido pelo art. 3º, inciso IV da Resolução

Art. 10. As datas que tratam os arts. 1º, 2º, 3º e 4º desta Resolução correspondem a
entrada do processo na Diretoria de Orçamento e Finanças para os respectivos atos
inerentes a mesma, devendo, portanto, o início dos procedimentos administrativos
contemplar a tempestividade necessária à sua tramitação para o atendimento.
Art. 11. As Diretorias do Poder Legislativo, em conformidade com a Instrução
Normativa TCE/MA n.º 12/2005 alterada pela Resolução TCE/MA n.º 98/2006, de acordo
com os parâmetros e forma estabelecidos pela Instrução Normativa TCE/MA n.º 26/2011,
encaminharão a Diretoria Financeira documentação necessária para compor a Prestação de
Contas Anual da Assembleia Legislativa do Maranhão e do Fundo Especial Legislativo da
Assembleia Legislativa do Maranhão, com fixação de prazo de acordo com a especificidade
de cada Diretoria, e alinhado ao Decreto N.º 37.154 de 01 de novembro de 2021 para
Encerramento do Exercício 2021, do Governo do Estado do Maranhão, que disciplina a
Assembleia Legislativa no seu art. 14 inciso I o envio a Superintendência de Contabilidade da
SEPLAN das peças específicas até o dia 06 de janeiro de 2022, condicionando a abertura da
Execução Orçamentária 2022 via SIGEF à sua apresentação, observado o seguinte:
I – 04 de janeiro de 2022 – Diretoria de Administração:
a) Inventário de Material Permanente e Materiais de Consumo no SIGA, com
emissão de relatórios resumidos;
b) Quadro de reformas e ampliações em bens imóveis realizados no exercício;
c) Relação de bens imóveis adquiridos ou construídos no exercício;
d) Relação de bens doados ou recebidos em doação, com as devidas
especificações do bem e do doador;
e) Relação dos bens móveis adquiridos no exercício;
f) Relação dos serviços terceirizados contratados no exercício cujas despesas
tenham sido realizadas nas naturezas 339034 e 339037;
g) Inventário de bens imóveis; e
h) Portarias de designação para conferência de inventário e baixa patrimonial no
exercício.
II – 04 de janeiro de 2022 – Comissão de Licitação:
ESTADO DO MARANHÃO
a) Demonstrativo sintético
dosLEGISLATIVA
procedimentos licitatórios realizados no
ASSEMBLEIA
em 16 de com
fevereiro
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exercício, porInstalada
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Gestoras.
Parágrafo Único. Os demais Órgão do Poder Legislativo, que por força da Instrução
Normativa TCE/MA n.º 12/2005 alterada pela Resolução TCE/MA n.º 98/2006, de acordo
com os parâmetros e forma estabelecidos pela Instrução Normativa TCE/MA n.º 26/2011,
forem diligenciados pela Diretoria Financeira, conforme prazo estabelecido pela mesma,
para apresentarem os relatórios de composição da Prestação de Contas, deverão fazê-lo
tempestivamente e encaminhar a mesma para a juntada na respectiva peça.
Art. 12. A Diretoria de Orçamento e Finanças fica autorizada a fixar orientações
complementares necessárias ao cumprimento desta Resolução.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, suspende os prazos
de outras resoluções internas provisoriamente até o dia 15 de janeiro de 2022 e revoga as
demais disposições em contrário.
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021,
200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente
GLALBERT NASCIMENTO CUTRIM
Vice-Presidente

ANDREIA LOPES MARTINS REZENDE
1º Secretário

MARIA DEUSDETE LIMA CUNHA
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 881 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 522/2021, de autoria do
Senhor Deputado Neto Evangelista, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptado a pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias no âmbito do
Estado do Maranhão.
O presente Projeto de Lei estabelece as salas de cinemas localizados no Estado do Maranhão são obrigadas a reservar, no mínimo uma
sessão mensal, destinada a pessoas com Transtorno Espectro Autista
(TEA) e suas famílias.
Além disso, determina que durante tais sessões, não serão exibidas publicidades comerciais, as luzes deverão estar levemente acesas
e o volume será reduzido, além de serem identificadas com o símbolo
mundial do Espectro Autista, que deve ser afixada na entrada da sala
de exibição.
Por último, dispõe que as salas de cinema terão prazo de 90 (noventa) dias para se adequar ao disposto, entrando em vigor na data de
sua publicação.
Esclarece a justificativa do autor da propositura de Lei, que o
presente Projeto de Lei, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
de cinema adaptado a pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA),
caracterizado por limitações na comunicação, na interação social, além
de comportamentos, interesses ou atividades restritos e repetitivos.
Esclarece ainda, que o acesso desses consumidores com Transtorno Espectro Autista ao cinema é uma tarefa difícil, uma vez que, eles
podem desenvolver sensibilidade sensoriais, como aversão a luz forte
ou barulhos intensos. Ademais a hiperatividade, a sensibilidade auditiva
e visual, dificuldade de concentração e a necessidade de permanecer
sentado por longo tempo torna uma sessão convencional de cinema,
para essas pessoas, um desafio por vezes instransponível.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.
Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais,
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.
Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei Ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e
complementar.
Além disso, a proposição em análise dispõe em essência sobre a
proteção e garantia às pessoas portadoras de deficiência, bem como de
direito do Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão consumidor,
matéria de competência comum e concorrente dos entes da federação,
nos termos dos arts. 23 e 24:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
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das pessoas portadoras de deficiência; [...]
__________________
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico; [...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência;[..]
Em consonância com isso, a Suprema Corte já decidiu que compete a União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito Econômico (inciso I do art. 24 da CF/88). Senão vejamos:
“Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito Santo. Garantia de meia
entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a locais públicos de
cultura, esporte e lazer. Competência concorrente entre a União,
Estados-membros e o Distrito Federal para legislar sobre direito
econômico. Controle das doações de sangue e comprovante da regularidade. Secretaria de Estado da Saúde. Constitucionalidade.” (ADI 3.512,
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 15-2-2006, Plenário, DJ de 236-2006.)
Dessa forma, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.
Todavia, inexistindo Lei Federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (§3° do art. 24 da CF/88).
Assim sendo, o Estado poderá exercer sua competência plena em
virtude da ausência de normas gerais acerca da matéria em apreciação
(Direito Econômico).
Quanto ao conteúdo, a Corte Suprema já decidiu que “[...]
Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado
e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para
o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados
pelos seus artigos 1º, 3º e 170.[...] (STF - ADI: 1950 SP , Relator:
EROS GRAU, Data de Julgamento: 03/11/2005, Tribunal Pleno, Data
de Publicação: DJ 02-06-2006 PP-00004 EMENT VOL-02235-01 PP00052 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 56-72 RT v. 95, n. 852, 2006, p.
146-153).
Em sintonia com isso, apesar da Constituição assegurar a livre
iniciativa (art. 170 da CF/88), por outro lado determina o art. 203, inciso IV, estabelece que a assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e
tem por objetivo a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras
de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
Além disso, o princípio da igualdade se afigura como diretriz
para a realização e promoção da cultura, ao esporte, ao turismo e
ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas (art.
42, III, da Lei n° 13.146/2015).
Nesse contexto, o princípio em epígrafe caracteriza-se por ser
norma cujo comando está voltado tanto ao legislador ordinário, como
para o intérprete na aplicação da norma ao caso concreto.
Nessa senda, Celso Bandeira de Melo aduz que (O conteúdo Jurídico do princípio da Igualdade, 3° edição, 2010, p. 10) “A lei não deve
ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador
da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos”.
Desse modo, a Carta da República veda tão somente discriminação arbitrária sem razões ou critérios, impedido a concessão de privilégios para determinados cidadãos.
Ademais, a proposição legislativa visa a concretizar da Política
Nacional de Integração das Pessoas com Deficiências (Lei nº 7.853, de

14
14

SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

24 de outubro de 1989).
Não podemos olvidar, ademais, que a Lei n° 13.146/2015, estabeleceu no art. 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência que serão
considerados pessoas com deficiências aquelas que tem impedimentos
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de longo prazo, que
pode dificultar a convivência. E se for necessário, deverá ser realizado
uma avaliação da deficiência, essa de caráter biopsicossocial que vai
considerar os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, além disso, estabelece que
o poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas
e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, devendo assegurar
acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por
pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades (art. 43,
II, da Lei n° 13.146/2015).
Portanto, a proposição em análise, não possui nenhum vício material de constitucionalidade, pois valoriza e contribui para concretização e promoção da Política Nacional de Integração das Pessoas com
Deficiências.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Lei nº 522/2021, por não possuir nenhum vício formal
nem material de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 522/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 10 de novembro de 2021.
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages
Vota a favor

Vota contra

Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ariston
Deputado Zé Inácio
APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 01/2020. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – TJMA, POR INTERMÉDIO DA ESCOLA
DE MAGISTRATURA DO MARANHÃO – ESMAM, A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA E A FUNDAÇÃO
DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAPEAD, firmam entre si o segundo apostilamento ao referido convênio. OBJETO:
Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000031 de 25/10/2021, no
valor de R$ 11.364,00 (onze mil trezentos e sessenta e quatro reais),
para fazer face às despesas inerentes a este Contrato durante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:
010901 – Fundo Especial Legislativo; Gestão: 01901 – Fundo Especial
Legislativo; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 128 – Formação de
Recursos Humanos; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza
de Despesa: 33.90.39.03 – Concursos, Treinamentos, Cursos e Reciclagem; Ação: 4938 – Capacitação de Recursos Humanos - FUNDEG;
Subação: 000016 – Capacitação de Recursos Humanos no Estado do
Maranhão (capacitação); Fonte de recursos: 0.1.07.000000 Receitas
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Operacionais a Fundos - 0107000000. Histórico: Objeto: Curso de especialização em Direito Público. Convênio 01/2020. BASE LEGAL:
Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processos Administrativos
n.ºs 3681/2019 e 4666/2019. DATA DA ASSINATURA: 09/11/2021.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 11 de
novembro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
034/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2379/2020
ALEMA
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO/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 “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte logístico e operacional
na organização de eventos em geral, neles compreendido os serviços e
locação de: GRUPO I: sonorização , iluminação e painéis de led, GRUPO II: palcos, praticáveis e grid, GRUPO III: tendas, GRUPO IV: iluminação cênica e natalina, GRUPO V: banheiros químicos, para atender
os eventos institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA, na capital São Luís e em todo o interior do estado
no período de 01 (hum) ano, através de Sistema de Registro de Preços”.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 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, Terreo – 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, 11 de novembro de 2021.Alexandre Henrique Pereira da Silva
Pregoeiro da ALEMA. De acordo André Luís Pinto Maia Presidente da
CPL
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 429/2021
ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI ESTADUAL N.º
8.959/2009 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS PARA A ELABORAÇÃO
E TRAMITAÇÃO DOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO
ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO
DO ESTADO DO MARANHÃO.
Art. 1º - Esta lei altera artigos 2º, 25 e 55 da Lei Estadual n.º
8.959/2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público, eficiência, celeridade e transparência.
Art. 25. Os atos do processo administrativo não dependem de
forma determinada, devendo ser prontamente acatados pelos agentes públicos, salvoquando lei expressamente dispuser de outra forma.
Art. 55. Os interessados em processos administrativos têm direito
à vista do processo e a obter certidões dos dados e documentos que o
integram.
§ 1º - Deverá ser disponibilizada aba no sistema que permita aos
interessadospeticionar, requerendo acesso, se for o caso.
§ 2º - Em qualquer hipótese, será garantido acesso em processos
administrativos virtuais por meio de disponibilização de login e senha
que possibilitem visualizar os autos, salvo os dados e documentos de
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terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e
à imagem.”
Art. 2º - O artigo 19, da Lei 8.959/2009 fica acrescido dos
seguintes incisos e
parágrafos:
“Art. 19 – [...][...]
– fica dispensada a exigência de reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela
constante do documento de identidade do signatário, ou estando este
presente e assinandoo documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
I
– fica dispensada a exigência de
autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo,
mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
II
– fica dispensada a exigência
de juntada de documento pessoal do usuário do serviço público, que
poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo;
III
– fica dispensada a exigência de
apresentação de certidão de nascimento,que poderá ser substituída por
cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por conselho
regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, certificado de
prestação ou de isenção do serviço militar,passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público.
§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver
sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.
§ 2º Cabe ao usuário do serviço público a prova dos fatos que
tenha alegado.
§ 3º Quando o usuário do serviço público declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.”
Art. 4º- Essa lei entra em vigor no dia de sua promulgação.

JUSTIFICATIVA
Como é sabido, o Direito deve acompanhar as transformações
sociais de modo que a ciência jurídica não permaneça estática no tempo
sob risco de perder sua eficácia. Nesse sentido, a presente propositura
tem por objetivo primordial a criação de medidas que desburocratizem
o serviçopúblico estadual, de modo que seja possibilitado viabilizar o
alcance do interesse público por intermédio de atos administrativos eficazes.
É oportuno citar que o substitutivo proposto vem agregar valores
ao projeto apresentado,de forma que inova o ordenamento jurídico em
pontos relevantes para a sociedade.
Imperioso se faz ressaltar ainda que o presente instrumento coaduna com a previsão normativa instituída nos termos da Lei Federal nº
13.726/18, a qual racionaliza atos e procedimentosadministrativos dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e institui oSelo de Desburocratização e Simplificação. Ademais, aponta-se que esse substitutivo também encontra fundamento no princípio
constitucional da eficiência, positivado em nosso ordenamento jurídico
através do artigo 37 da Constituição da República. Consoante as lições
de Alexandre de Moraes:
“A atividade estatal produz de modo direto ou indireto consequências jurídicas que instituem, reciprocamente, direito ou prerroga-
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tiva, deveres ou obrigações para a população, traduzindo uma relação
jurídica entre a Administração e os administrados. Portanto, existirão
direitos e obrigações recíprocos entre o Estado, a administração e o
indivíduo-administrado e, consequentemente, esse, no exercício de seus
direitos subjetivos, poderá exigir da Administração Pública o cumprimento de suas obrigações da forma mais eficiente possível. Como salienta Roberto Dromi, o reconhecimento dedireitos subjetivos públicos
não significa que o indivíduo exerça um poder sobre o Estado, nem
que tenha parte de imperium jurídico, mas que possui esses direitos
como correlatos de uma obrigação do Estado em respeitar o ordenamento jurídico. O administrador público precisa ser eficiente, ou seja,
deve ser aquele que produz o efeito desejado, que dá bom resultado,
exercendo suas atividades sob o manto da igualdade de todos perante
a lei, velando pela objetividade e imparcialidade. Assim, princípio da
eficiência é aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta
e a seus agentesa persecução do bem comum, por meio do exercício de
suas competências deforma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade.
Por conseguinte, com respaldo na Lei Federal nº 13.726/18, e sem
quaisquer prejuízos aos preceitos fixados pela Lei Federal nº 9.784/99,
rogo aos nobres pares a aprovação desteSubstitutivo.
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