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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares

Suplentes

Deputado Adelmo Soares
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Vinícius Louro

Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Suplentes

Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

PRESIDENTE
Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE
Dep. Edivaldo Holanda

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios
VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

Deputado Antonio Pereira
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Duarte Júnior

Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Duarte Júnior

Titulares

Deputado Ricardo Rios
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
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Deputado Hélio Soares

Suplentes
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Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE
Dep. Carlinhos Florêncio

PRESIDENTE
Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE
Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00
SECRETÁRIA

Suplentes

Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares

Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zito Rolim
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

PRESIDENTE
Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

PRESIDENTE
Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE
Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes

Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes

Deputada Mical Damasceno
Deputado Ricardo Rios
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Ciro Neto
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Titulares

Deputado Ricardo Rios
Deputada Mical Damasceno
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zito Rolim
Deputado Fábio Braga
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
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Deputado Ariston
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PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE
Dep. Hélio Soares

PRESIDENTE
Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE
Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputado Fábio Braga
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Suplentes

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares

Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

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

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

Titulares

Titulares

Deputado Ricardo Rios
Deputado Neto Evangelista
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Fábio Braga
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim
VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

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

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

Suplentes

Deputado Dr. Yglésio
Deputada Mical Damasceno
Deputada Daniella Tema
Deputado Neto Evangelista
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Dep. Dr. Yglésio

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Adelmo Soares
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edson Araujo
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista Deputada Betel Gomes
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes

Deputada Daniella Tema
Deputado Professor Marco Aurélio
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista
Deputado Ariston

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wendell Lages
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 / 11 / 2021 – 5ª FEIRA
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE............................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO...............................11 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........33 MINUTOS
4. BLOCO PARL. INDEPENDENTE.............................08 MINUTOS
5. PSDB..............................................................5 (CINCO) MINUTOS
6. PARTIDO VERDE.........................................5 (CINCO) MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 18.11.2021 – (QUINTA-FEIRA)
I – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº
421/2021).
1. PROJETO DE LEI N° 540/2021, DE AUTORIA DA
MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS
DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS – COM PARECER. FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.
2. PROJETO DE LEI N° 541/2021, DE AUTORIA DA
MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, QUE
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL TEMPORÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS –
COM PARECER. FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
ADELMO SOARES.
II – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
3. REQUERIMENTO Nº 427/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
APÓS MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, O PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nº 55/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL.
III – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA
4. REQUERIMENTO Nº 428/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR APS FAMILIARES DO SENHOR JOSÉ ALBERTO MORAES REGO (GEOGRAFIA), NO DIA 13/11/2021.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 18/11/2021 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 537/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA
AÇÃO COMUNITÁRIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS/MA.
PROJETO DE LEI Nº 538/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
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A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA AÇAILÂNDIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA.
PROJETO DE LEI Nº 539/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
A ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS E CONGREGADOS DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM TUNTUM, COM SEDE NO MUNICÍPIO
DE TUNTUM/MA.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 55/2021, DE
AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL BECKMAN”
À SENHORA BELISA GOMES DE SOUSA.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 535/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE INSTITUI A CAMPANHA DE INCENTIVO
À INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 536/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA GESTANTE
NO AMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
MOÇÃO Nº 87/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, ENVIANDO APLAUSOS, AO PREFEITO JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA, POPULARMENTE CONHECIDO COMO ZEZÃO, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA, PARABENIZANDO-O PELO
ALTO ÍNDICE DE APROVAÇÃO EM SUA GESTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 532/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA ARTIGO DA LEI 9.746/2012
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 533/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA ASSOCIAÇÃO DE UNIÃO DOS MORADORES RURAIS
DO POVOADO SOROROCA.
PROJETO DE LEI Nº 534/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, DISPÕE ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DAS EMPRESAS DE “CALL CENTERS”, SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO AO CLIENTE E CONGÊNERES DISPONIBILIZAREM ATENDIMENTO POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO
PARA PESSOAS SURDAS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
Diretoria Geral de Mesa, 18 de novembro de 2021.
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dezessete de novembro de dois mil e vinte e um.

ges.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell LaSegunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Valéria Macedo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezen-
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de, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Othelino Neto, Rildo Amaral e
Zito Rolim.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para
fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO (Lê texto bíblico e lê Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CIRO NETO – (Lê expediente).
II – EXPEDIENTE.
REQUERIMENTO Nº 427/2021
Senhor Presidente:
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado Maranhão e após a manifestação do Plenário,
solicita que seja discutido e votado em Regime de Urgência, em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 55/21.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de novembro de 2021.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 428 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, após aprovação da Mesa Diretora, que seja
enviada mensagem de Pesar a família do senhor José Alberto Moraes
Rego, conhecido nas rodas esportivas como “Geografia”, falecido sábado dia 13/11/2021.
Ex-dirigente do Sampaio Corrêa, da Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e Federação Maranhense de Futebol e Basquete (FMF/
FMB), Geografia tinha 78 anos e faleceu após complicações advindas
da Covid-19.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021 - Wellington
do Curso - Deputado Estadual
INDICAÇÃO Nº 5810 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado expediente ao Governador do Estado, Flávio Dino e ao Secretário Estadual das Cidades,
Marcio Jerry, solicitando a implantação da pavimentação asfáltica no
município de COROATÁ/MA, através do Programa Mais Asfalto, nas
ruas no entorno do Hospital Macrorregional de Coroatá, mais especificamente na Rua São Pedro, Rua São João, Rua da CAEMA, Primeira
Travessa do Hospital e Segunda Travessa do Hospital que beneficiará
centenas de famílias que vivem e/ou trabalham naquela cidade.
O pleito tem por fim atender a uma reivindicação constante, pois
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os pacientes do Hospital Macrorregional de Coroatá enfrentam permanentemente problemas decorrentes da falta de urbanização de suas vias
públicas, como poeira e alagamentos nas épocas das chuvas.
Dada a importância dessa intervenção no processo de urbanização da cidade, a comunidade de COROATÁ espera que a presente propositura seja aceita por essa mesa diretora e acatada por sua Excelência,
o Governador do Estado e o secretário Estadual das Cidades.
PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 16 de novembro de 2021. - Fábio Braga - Deputado Estadual - SD
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 5811/2021
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa,
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, ao Sr. Diego Fernandes
Mendes Rolim, solicitando a recuperação e a preservação das árvores da Praça do Foguete, no bairro ponta do Farol.
Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário a recuperação e a preservação das árvores da Praça do Foguete, no bairro ponta
do Farol, segundo denúncia a situação de abandono que se encontra
a Praça do Foguete, as árvores nativas que eram para ser preservadas
estão destruídas pelas ervas daninhas.
A implementação de políticas de proteção do meio ambiente é
demanda urgente e necessária para a conservação e preservação dos recursos naturais, do ponto de vista ambiental é ferramenta indispensável
para garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
de essencial à sadia qualidade de vida.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de novembro de 2021.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CIRO NETO – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Expediente lido à publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, a Deputada Socorro Waquim, por
cinco minutos, sem apartes. Deputada Socorro.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão
da oradora) – Bom dia, Senhor Presidente em exercício, demais colegas
deputados, sociedade, imprensa. Hoje, eu vou fazer uma breve fala, mas
uma fala que eu entendo necessária pela importância que ela tem, que
ela assume, no contexto social. Ontem, como o Maranhão inteiro sabe,
se deu a eleição para a escolha da nova Presidência da OAB do Estado
do Maranhão, assim também como as demais seccionais municipais
espalhadas pelo Maranhão. E essas eleições houve várias chapas,
grandes advogados e advogadas que concorreram para bem apresentar
a sua instituição, que é uma instituição respeitadíssima no Brasil, quiçá,
seja uma das instituições que mais tem a credibilidade social. Instituição
que sempre está em defesa da ordem, da justiça, da cidadania. E nós
precisamos fazer esse reconhecimento, Deputada Betel, não a quem
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ganhou, mas a Ordem em si, a Ordem dos Advogados do Brasil, que
tem grandes propósitos para poder prestar serviços jurisdicionais que
tragam a justiça social em muitas causas que são levantadas pelo país.
Então, aqui no Maranhão, eu quero parabenizar essa instituição, que,
como eu já disse, tem a maior credibilidade para mim e que está muito
bem representada por homens e mulheres valorosos. E numa outra
fala, quando eu aparteei o Deputado Wellington do Curso, eu dizia
da importância que eu via nessa concorrência, para que as mulheres
participassem ativamente da composição da Ordem, não porque são
mulheres, mas porque são advogadas, valorosas, advogadas que aos
poucos como mulheres que somos hoje, vamos ocupando espaços
importantes na sociedade. E ao destacar essa participação das mulheres
em todas as chapas que concorreram, eu quero aqui fazer e dar os meus
parabéns à chapa ganhadora, hoje, o presidente Kaio Saraiva, a vice
Tatiana Costa, que foi servidora dessa Casa, por mais de 15 anos, mulher
competente, compromissada, jovem, tenaz, audaciosa no sentido das
conquistas sociais e, sobremaneira, orgulha as mulheres e dá referência
para que as novas advogadas, para que as mulheres, de uma forma
geral, possam cada vez quererem se empoderar na sociedade, Deputado
Hélio. Cumprindo um papel social, não de competição com os homens,
mas o papel que some, que parcerize, que solidarize e que, a partir daí,
se tenha grandes resultados. Então, eu também quero aqui parabenizar a
participação da doutora Amanda Waquim, minha filha, jovem advogada
e aí a mãe, às vezes, como dizia há pouco, César Pires, os pais, às
vezes, não querem dizer que o que são seus filhos, mas competente
advogada. Uma advogada de tribuna. Uma advogada que gosta de
ir para a defesa e fazer júri nos tribunais. É uma advogada corajosa.
E eu quero parabenizar. Ela também foi escolhida como conselheira
estadual e sei que vai desempenhar um grande papel aqui no Maranhão.
Quero parabenizar também a Dra. Fernanda Beatriz, que também foi
escolhida para ser conselheira federal. Ela foi a presidente da OAB em
Timon no Maranhão. A Dra. Amanda foi a representante do seguimento
mulher e fez um grande trabalho, ambas. E Dr. Assis Filho, que foi o
primeiro presidente da OAB em Timon no Maranhão e que também foi
escolhido para ser conselheiro estadual. Então esse meu discurso traz
exatamente essa proposta de reconhecer nesses jovens advogados, que
saem do interior do Maranhão para vir fazer carreira aqui na capital,
de uma forma decente, de uma forma comprometida, engrandecendo a
sua instituição. Concluindo, Senhor Presidente, eu quero dar os meus
parabéns e fazer uma referência ao advogado Rafael Milhomem e a
sua vice, que foi eleita ontem - Deputado Rafael, eu agradeço também
a sua manifestação em nome de todos – e Sara esse de Lima, que
compuseram a chapa Independência. E dessa independência foram
eleitos e certamente farão um grande trabalho. Porque a OAB tem que
ser independente. Ela tem que ser dependente da Justiça. Ela tem que
ser dependente das causas que tragam a justiça social. Então parabéns
a todos esses jovens advogados, que nessa luta compuseram as novas
diretorias e que certamente farão um grande trabalho pelo Maranhão,
pelos cidadãos maranhenses. E é isso que todos nós queremos e
esperamos. E nisso vai a nossa torcida, vão os nossos cumprimentos.
Um grande abraço e muito obrigada para todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Alguém mais quer se inscrever no Pequeno
Expediente? Dr. Yglésio, cinco minutos sem apartes. Suspender a
pedido do coletivo três minutinhos, quando retornaremos os nossos
trabalhos.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos! Bom dia a todas! O pronunciamento de
hoje é um pronunciamento que começa com grande alegria, porque
se não houver nenhum tipo de manobra dentro do Tribunal de Justiça
do Maranhão, hoje esse cidadão bem aqui deve ser afastado das suas
funções públicas enquanto juiz. Parece que os tempos de criminalidade
togada de Sidarta Gautama estão para ser encerrados, de fato, que nada
mais do que o reconhecimento do Judiciário do que deveria ter feito há
muitos anos. Esse verdadeiro criminoso que opera e operou em Caxias,
durante décadas, parece que, de fato, finalmente, por conta dessa
ação do Google, vai ser afastado. Mas venda de transferências para
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UEMA, questões relacionadas a empréstimos, ações de indenizações
em rachadinha, em concurso com servidores da Vara, inclusive alguns
advogados, dentro de Caxias, tudo isso aí vai acabar. Esse verdadeiro
marginal, magistrado marginal, parece que vai finalmente ser afastado e
ganha muito a magistratura do Maranhão por ser menos desmoralizada
por um cidadão desses aqui. Segundo ponto do pronunciamento é em
relação a essa matéria absurda que nós tivemos agora e que foi mostrada
em cadeia nacional em relação aos municípios de Igarapé do Meio,
Monção e Bom Jardim. O nosso amigo, que não é amigo, mas referindo
aqui de maneira até carinhosa para não pensar que é nada pessoal, mas
a sua administração tem sido vergonhosa, o Prefeito Almeida mostrou
uma escola fechada há mais de três meses para reforma, que não tem
reforma. A diretora está dando aula na varanda da casa, outras salas
de aula estão sendo improvisadas em casas de populares e até mesmo
em igrejas no município. A gente sabe que dinheiro para educação está
chegando, nunca o Fundeb foi tão abastecido, deu até para o Prefeito
de São Luís, por exemplo, pagar 14º para os professores, sem avisar de
onde era o dinheiro, como se tivesse tirando do orçamento próprio. Não
tem quadro, não tem lâmpada, não tem ventilador, não tem merenda, não
tem banheiro, não tem nada. Aí colocaram o Secretário de Educação, é
até engraçado, Elder Lima, não reconheceu a situação, ele afirmou que
tem levado um ambiente limpo e acolhedor para as escolas; olha a cara
de pau do cidadão. Já em Monção, a Prefeita Cláudia tem sob a sua
responsabilidade, 57 escolas que têm ordem de reforma pagas com o
dinheiro público, porém que nunca saíram do papel. Exemplo, a Escola
São José, localizada no Povoado Beira do Lago do Jeju, foi reformada,
não só uma vez, duas vezes, desde 2018, os valores chegam a 186 mil
reais, e, pasmem, a população não tem conhecimento de reforma na
escola. A secretária de Educação, ela disse que ia dar entrevista, pegou
o beco e não atendeu mais a reportagem. Isso aí tem sido a gestão
escolar dos municípios. Já em Bom Jardim, dona Cristiane Varão, com a
secretária Joselma Lilian Cunha Ferreira, colocando os estudantes para
estudarem em escola de taipa, sem estrutura básica, sem iluminação.
Teve um senhor que disse até assim lá: “Olha, a lanterna é boa, mas
tem hora que cansa a vista”. Imagina o nível tão ruim a que esse senhor
se acostumou a estudar para achar que estudar de lanterna pode ser
uma vantagem. Ele é aluno do EJA e muitos alunos do EJA da cidade
informam ter desistido de estudar em função disso. Esse é o retrato do
verdadeiro apagão, como muito bem disse o jornalista da Globo acerca
da educação do estado do Maranhão por conta dessa gestão municipal.
Enquanto o Estado tenta fazer a parte dele entregando Escola Digna,
os prefeitos se acostumaram a ser verdadeiros vagabundos. Esse tipo
de prefeito aqui, não estou generalizando, porque daqui a pouco tem
biquinho lá no grupo, dois ou três prefeitos que fazem biquinho quando
eu falo as coisas, eles vão para o grupo da Famem se lamentar, mas
esse tipo de prefeito aqui é vagabundo. Deixar alunos em escola de
taipa, deixar aluno sentado assistindo à aula, os filhos estão estudando
no Reino Infantil, no Dom Bosco, na Maple Bear, estão estudando em
escola de ponta. Filho do pobre está sentado na sala de aula estudando
com lanterna e lamparina. Tenham vergonha na cara, bando de
vagabundo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Zé Inácio, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz mais
uma vez a esta tribuna é para falar sobre ações implementadas pelo
Governador Flávio Dino. Na última sexta-feira, tive a oportunidade
de participar de um importante evento, no Palácio dos Leões, onde
foram contemplados vários municípios e associações de trabalhadores
e trabalhadoras que lutam em favor da agricultura familiar no estado
do Maranhão. Os municípios de Buriti, Coroatá, Pedro do Rosário,
Peri-Mirim, Presidente Médici, Presidente Sarney, São Luiz Gonzaga
e São Mateus, todos esses municípios foram contemplados com
patrulhas agrícolas via SAF, Secretaria da Agricultura Familiar, que,
nesses últimos anos do governo Flávio Dino, tem recebido aporte
financeiro, estruturação da secretaria para que possa fortalecer
a agricultura familiar no nosso Estado. E o que nós temos visto,
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nesses últimos anos, é que a agricultura familiar, de fato, entrou
no orçamento do Governo do Estado do Maranhão. Nós podemos
constatar várias ações que vêm fortalecendo a agricultura familiar,
desde aquelas ações que podemos considerar mais simples como, por
exemplo, a entrega de cestas básicas, por meio do programa ‘Comida
na Mesa’, programa importante, que teve uma participação decisiva,
daqui deste Plenário, e todos nós, Deputados, que aprovamos este
programa que vem garantindo várias ações aos agricultores familiares
do nosso Estado, às famílias que realmente precisam de uma atenção
governamental. Eu digo de ações mais simples, como entrega de cesta
básica, porque nós estamos convivendo com período muito difícil da
nossa economia, em nível de Brasil, que tem forte reflexo, no Estado
do Maranhão. E a entrega da cesta básica, por mais simples que seja,
ela tem uma importância muito grande, porque ela ameniza a fome
daqueles que estão com dificuldade de emprego, e de renda. Outras
ações importantes realizadas pela Secretaria da Agricultura Familiar, é
a compra local, a comercialização dos produtos advindos da agricultura
familiar, a capacitação dos trabalhadores com forte programa de
assistência técnica, desenvolvido pela Empresa de Assistência Técnica
do Estado. Além disso, a importância de infraestrutura produtiva, de
modo a garantir, apoio, capacitação, crédito, infraestrutura produtiva
para que possa potencializar as suas produções e aí o trabalhador, o
agricultor familiar, se inserir no mercado de trabalho. Por isso, eu tenho
dito, aproveito também para parabenizar o Secretário Rodrigo Lago,
que está à frente da secretaria, mas principalmente, o Governador
Flávio Dino, que, neste momento, de crise econômica e social que
o Brasil atravessa tem fortalecido um segmento muito importante
da economia brasileira e em especial para a economia maranhense,
porque o Maranhão tem um segmento muito grande de agricultores e
de agricultoras familiares. São mais de 200 mil famílias, que vivem
dessa atividade. E por conta disso, a ação do governo priorizando esse
setor significa que é uma demonstração, não só de compromisso com os
agricultores e agricultoras familiares do nosso estado, como também um
compromisso com a geração de trabalho, geração de renda no campo,
na zona rural maranhense, e com isso fortalecer a nossa economia.
Então, eu quero parabenizar, mais uma vez, o Governador Flávio Dino
e por último destacar o empenho do Vereador Caju. Um vereador do
Partido dos Trabalhadores do município de São Mateus que fez o pleito
para que pudéssemos estar contemplando o município de São Mateus,
a Associação dos Produtores Rurais de São Mateus, com a Patrulha
Agrícola, para contribuir com o trabalho daqueles trabalhadores que
vêm lutando em favor do fortalecimento da agricultura familiar. Muito
obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância do tempo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Adelmo Soares, por 5 minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores Deputados e Deputadas, o que
me traz a essa tribuna que não fique repetitivo, mas que sirva de alerta. E
aqui eu falo especificamente para a cidade de Caxias. O site da Prefeitura
municipal de Caxias, querida amiga Deputada Cleide Coutinho, nos
informa que, no ano de 2020, Deputado Rafael Leitoa, a Secretaria de
Governo gastou dois milhões, cento e trinta e nove mil reais, Deputada
Cleide. E, em 2021, onde todo mundo sabe que o Governo se prepara
para uma eleição - a Prefeitura de Caxias está se preparando para uma
eleição - o valor subiu para quatro milhões de reais. E a Secretária de
Governo do município de Caxias, senhoras e senhores, é a filha do
Prefeito de Caxias. Enquanto isso, Deputado Ciro Neto, a maternidade
Carmosina Coutinho está vivendo momentos difíceis, dificílimos. Os
profissionais, a todo momento, mandam manifestações nas nossas redes
sociais, indignados com a condição de trabalho daquela casa de saúde,
daquele hospital, que deveria, Deputado Ricardo Rios, dar à luz, porque
a maternidade é para dar a vida, permitir aumentar a nossa população.
Mas a maternidade de Caxias, meu querido Deputado amigo Neto
Evangelista, está sucumbindo, porque o Prefeito tirou do ano passado
de treze milhões e meio para dez milhões e meio este ano, e esse recurso
jogou na Secretaria de Governo do seu município, que a sua filha précandidata deputada federal está colocando, inchando a máquina pública,
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e todo mundo sabe. Centenas de pessoas de outros municípios sendo
colocadas na folha de pagamento de Caxias para poder dar apoio político
a uma candidatura a deputado federal. Por isso o que eu estou dizendo
hoje, aqui, está no próprio site da prefeitura municipal. E é para que a
população de Caxias, mais uma vez, perceba que caiu de novo no conto
do vigário. E que o senhor prefeito, um ano depois de eleito, continua
com as obras da prefeitura inacabadas. O shopping dos camelôs está lá,
um elefante branco. Gastou milhões de reais do município de Caxias.
Paradas as suas obras e sabe-se lá Deus se vai concluir ou não. As
creches continuam na mesma situação. E aí eu quero dizer, mais uma
vez, nós vamos recorrer ao Ministério Público para que seja explicado
por que quase que dobra a folha de pagamento da Secretaria de
Governo enquanto que a Secretaria de Saúde, Deputado Arnaldo Melo,
diminui o seu orçamento. Ah, mas é porque a pandemia acabou. Mas
os investimentos da pandemia na prevenção devem continuar e pior é
tirar da saúde para ampliar a Secretaria de Governo, para quê? Afinal
de contas, o que faz a Secretaria de Governo, no município de Caxias, a
não servir de cabide de emprego para apoio político para a candidatura
da sua filha à deputada federal?!! Era isso o que tinha a falar, Senhor
Presidente, e eu irei, Deputado Arnaldo Melo, aos Ministérios Públicos
Federal e Estadual e, mais uma vez, denunciarei os desmandos de uma
administração que, infelizmente, apenas prejudica o povo de Caxias.
Principalmente, vou solicitar da Comissão de Saúde e faço uma visita
à Maternidade Carmosina Coutinho, que está infelizmente atendendo
de maneira precária a população de Caxias, as pessoas estão morrendo,
as crianças estão morrendo, está morrendo todo mundo lá, meu amigo,
Deputado Ariston, porque não tem atendimento de qualidade, o prefeito
não dá atendimento de qualidade, não ajuda os profissionais de saúde
a exercerem o seu papel como deveriam exercer. Era só isso, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial
bom dia. Senhoras e senhores, o Governador Flávio Dino já pode pedir
música no Fantástico! É isso mesmo! O Governador Flávio Dino já
pode até pedir música, porque é a terceira “taca” seguida na OAB.
Todas as tentativas de colocar a mão na OAB foram frustradas e, mais
uma vez, pela terceira vez, o candidato ligado ao Governador Flávio
Dino, apoiado nos bastidores do Governador Flávio Dino, não ganhou
a eleição da OAB no estado do Maranhão. A OAB é dos advogados, a
OAB não é chapa branca, a OAB não é de Flávio Dino, a OAB é dos
advogados. Todos os deputados federais, todos os deputados estaduais,
vereadores de São Luís, o Deputado Wellington foi o único a se
posicionar, a declarar o apoio, a declarar o voto. Vim para a tribuna da
Assembleia e declarei o meu voto no Kaio Saraiva e na Tatiane Costa. E
aqui, mais uma vez, como fizemos na reeleição do doutor Thiago Diaz,
nós estamos aqui parabenizando o doutor Kaio Saraiva e a doutora
Tatiana Costa pela vitória na eleição da OAB. Então, parabéns, doutor
Kaio. Nós temos uma relação muito próxima institucionalmente com
a OAB, eu disse à Assembleia do Estado do Maranhão, prova disso
que nós apresentamos todos os elementos, informações, provas para
que a OAB pudesse apresentar e pudesse ajuizar uma Ação Civil
Pública contra o Governo do Estado e em favor da nomeação de todos
os aprovados em concursos públicos do estado do Maranhão. Então,
mais uma vez, parabenizo o doutor Kaio Saraiva e a doutora Tatiana
Costa, pela vitória na eleição, da Chapa 4, na OAB. Mais uma vez, a
OAB do Maranhão é dos advogados, a OAB do Maranhão pertence aos
advogados, não é chapa branca, não é do governo e Flávio Dino, pela
terceira vez, perde tentando fazer influência na OAB. Chupa, Flávio
Dino! Mais uma vez, estamos aqui para denunciar o descaso do Detran,
Deputado Rafael Leitoa, que chegou agora, Deputado Rafael Leitoa,
estamos apresentando diversas denúncias do Detran. O Detran está de
greve, segundo dia de greve e ninguém faz nada, não tem diálogo de
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greve, não tem diálogo com os grevistas. E o diretor do Detran metendo
a mão no jarro, diretor do Detran aprontando, diretor do Detran com
contratos irregulares, diretor do Detran com cabide de emprego. E
agora o diretor do Detran com uma máfia quer aumentar em 200%
o valor para emissão das placas. Isso tudo é um absurdo! Denúncias
estão espocando por todo o Brasil. Já entramos hoje com Indicação,
solicitando ao Governo Flávio Dino que não faça esse contrato com as
empresas para a renovação de placas, aumentando em 200%, onerando
o trabalhador maranhenses. E essa empresa já está sendo investigada
pelo Ministério Público, em vários nos estados. Servidores do Detran
são suspeitos de participar de esquema criminoso, em outros estados,
29 mandados de busca e apreensão, investigação da Polícia Civil. Cadê
a Polícia Civil do Maranhão? Cadê o Ministério Público? Ninguém
diz nada? Ninguém fala nada? Ah, estão fazendo campanha política,
utilizando o Detran como barganha, como compra de voto? Pois, está
acontecendo em outros estados, meus jovens. O Estado de Goiás,
Ministério Público, Polícia Civil, investigação e prisão de 29, no Detran
do Goiás. Após decisão judicial, decisão do Mato Grosso do Sul afasta
Diretor investigado por favorecimento a empresa de emplacamento, lá
no Mato Grosso do Sul. Detran do Goiás, MP - Ministério Público questiona lei que permite Detran licitar emplacamento. Uma verdadeira
pouca vergonha com indício de corrupção, favorecimento. Essa empresa
que está operando no Brasil, em vários locais já está sendo investigada.
Estamos exigindo, cobrando do Governo Flávio Dino que não faça
o contrato com essa empresa e não aumente o valor da emissão das
placas no Detran, no Estado do Maranhão. E, Governador Flávio Dino,
dialogue com os servidores que estão em greve, estão pedindo fim do
nepotismo, fim dos contratos irregulares, esses contratos milionários
com a BR, estão solicitando também o reajuste que, há oito anos, V.Exa.
não concede reajuste dos servidores, mas tem dinheiro para outras coisas
que eu vou fazer uma grave denúncia daqui a pouco. Senhor Presidente,
deixa só eu concluir, me dê um ou dois minutinhos, só para concluir
meu pronunciamento, aqui rapidinho. Ontem, recebemos uma grave
denúncia de que um idoso sendo carregado nos braços, na Policlínica,
lá no Vinhais, próximo a UPA do Vinhais. Esse é o desgoverno Flávio
Dino, esse é o desgoverno Flávio Dino que destruiu o Maranhão. E
aí tentam esconder, é a população que está denunciando, é ouvir da
população, dos netos, carregando o idoso. Um idoso de 82 anos sendo
carregado nos braços porque não tinha o mínimo, que é uma cadeira de
rodas para transportar o idoso, transportar uma pessoa com deficiência.
Isso é um absurdo. O idoso, necessitado de uma cadeira de rodas, para
se locomover dentro da própria clínica, mas funcionários informaram
que lá não havia esse equipamento. Os netos, então, foram até a UPA
do Vinhais, informaram o ocorrido, mas também negaram a cadeira de
rodas. Isso é desumano. É cruel. É um absurdo. Por que abriram a CPI
da saúde e dos respiradores no Rio Grande do Norte? Estão apertando o
Consórcio Nordeste com os respiradores? Agora, abriram também a CPI
da saúde e dos respiradores em Sergipe. Por que não no Maranhão? Não
podemos abrir a CPI dos respiradores para investigar onde foram parar
os respiradores que não chegaram no Maranhão até agora? E o dinheiro
desviado? Quem se beneficiou? Esse é o descaso do Governador Flávio
Dino, também, na saúde do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Antônio Pereira cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em Exercício Deputado César Pires,
caros colegas Secretários presentes à Mesa, Deputada Cleide Coutinho,
Deputado Adriano Sarney, senhores colegas Deputadas e Deputados
presentes em plenário, imprensa, galeria virtual que nos assiste,
internautas por todo Maranhão, por todo o Brasil. Senhor Presidente,
ocupo esta tribuna, nesta manhã, para dizer que estamos ainda diante,
Deputado Hélio Soares.. Veio aqui a palavra “pastor” Hélio Soares. Mas,
em relação à covid, a pandemia ainda persiste. Claro que menos. Estamos
vendo em países europeus ainda um avanço. Alguns, inclusive, até com
lockdown, outros com penalidades maiores para aqueles que não foram
vacinados, como a Áustria, por exemplo. Enfim, no Brasil, ainda temos
que ter muito cuidado. Ainda sob vigilância, um nível alto de vacinação,
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em torno de 60%. No Brasil, já temos devastação completa, esperando
apenas reforços, e estamos avançando. Muitos hospitais pelo Brasil
afora que atendiam covid, hospitais de campanha, hospitais mesmo
permanentes que atendiam o covid estão deixando de atender, cerrando
suas portas, mas a gente vê, no último mês, 30 dias, aumentando no
interior do Maranhão o número de casos. Nada assustador. Acho que
até era esperado e é esperando pelas autoridades sanitárias do Estado do
Maranhão. E nós abrimos, Deputado Yglésio, no Maranhão, diversas
instituições médicas para atender os casos de covid. Nós temos que
fazer, é obrigação fazer um legado para o estado do Maranhão. Por
exemplo, no Hospital Materno Infantil, em Imperatriz, foi aberta UTI
de covid. E agora uma surpresa agradável: a Secretaria de Saúde, o
Governador Flávio Dino vai transformar, já transformou essa UTI, que
antes era covid, em UTI materna, uma UTI específica, especializada
para atender a mulher gestante, a puérpera logo após o parto, aquela
grávida que chega ao Hospital Materno Infantil de Imperatriz e, logo
depois do parto, nas complicações que são muitas, porque ainda há uma
maternidade materna importante no Brasil e também no Maranhão.
Então, Senhor Presidente, este é o legado que tem que ficar. Muitas coisas
ruins, mais de 600 mil mortes que assolaram as famílias brasileiras, por
isso tem que ficar alguma boa. Um exemplo é a união que o país teve
em torno de tudo isso. Agora fica o legado material que esta pandemia
pode deixar, que é o exemplo típico que o Dr. Carlos Lula, Secretário
de Saúde, o Governador Flávio Dino autoriza, foi um pedido expresso
do Governador Flávio Dino para Imperatriz e para região dessa UTI
Materna, Deputada Socorro Waquim, transformar essa UTI da covid
em condições de atender as mulheres grávidas e puérperas daquela
cidade. Já tem data marcada para o início do mês que vem, lá para o
dia 5, dia 6, entre 4 e 8 do mês que vem, para inaugurar essa unidade
importantíssima, Senhor Presidente, para o povo da Região Tocantina e
para o povo de Imperatriz. Essa UTI Materna, não sei, mas acredito que
só tenha aqui em São Luís, e agora vai ter em Imperatriz. E, finalmente,
Senhor Presidente, eu quero aqui registrar, com tristeza, com pesar,
a morte do Hemivar Milhomem Mota, em João Lisboa, próximo de
Imperatriz, que foi vereador ali por vários mandatos. A família sempre
detém um mandato de vereador, foi vereador por três meses daquela
cidade, foi presidente da Câmara, sua irmã, Sonia Mota, foi vereadora, a
vereadora Val Mota, que é a atual vereadora e que está hoje ocupando o
cargo de secretária daquele município, e o pai foi prefeito de Imperatriz,
Valdemar Mota, foi prefeito daquela cidade. Portanto, é uma família
histórica. No momento de vida, eu quero pedir, Senhor Presidente, aqui
da tribuna, um minuto de silêncio, que V. Ex.ª possa dar, no momento
devido que o senhor achar conveniente, pelo falecimento desse grande
homem, um homem que deixou inúmeras amizades, que tinha uma
índole muito boa, o reconhecimento do povo ali de João Lisboa e da
região, uma família muito grande. Com muito pesar, queremos estender
os nossos sentimentos à família e deixar os nossos pêsames. Que Deus
possa receber nos céus, de braços abertos, em suas mãos o ex-vereador
Hemivar Milhomem Mota, que deixou uma grande história, ele e sua
família por João Lisboa. Muito obrigado, Senhor Presidente, eram esses
os registros desta manhã.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Senhor Presidente,
pela Ordem?
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Pois não, deputado!
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu uso esse
momento, Senhor Presidente, em exercício Deputado César Pires, que,
hoje, nós estamos com a presidência roseanista ali, meu amigo Adriano,
e a minha querida Cleide, ali também, cumprimentá-los. Quero nesse
momento, Deputado César Pires, solidarizar-me com a família Mota, de
João Lisboa, pelo falecimento do meu amigo Edvar, deixar as minhas
condolências aqui a vereadora Val Mota, de quem sou amigo, levar a
eles a minha solidariedade e solicitar ao Deputado Antônio Pereira, pelo
requerimento verbal o que o fez aqui da tribuna para que fosse obedecido
1 minuto de silêncio em homenagem à família Mota, se assim, o mesmo
permitir, eu gostaria de subscrever-me para que pudesse ficar registrada
a minha solidariedade à família Mota.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Hélio Soares, tão logo acabe esse Pequeno
Expediente, nós faremos.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Só para corroborar
com o pronunciamento do Deputado Antônio Pereira, que ele falou
como médico, que o Brasil tem que ficar atento, Oxalá, que não chegue
até aqui e que Deus ilumine o povo europeu, para que a pandemia não
volte, mas já têm países decretando lockdown, como a Áustria, por
exemplo, a pandemia está voltando a todo vapor. Então, nós aqui temos
que ficar em alerta, principalmente as pessoas que detêm a gestão de
saúde no Brasil inteiro, e aqui no Maranhão não é diferente, para que
fiquemos atentos com essa possível pandemia que está retornando na
Europa. Muito obrigado, Senhor Presidente. Deputado Vinícius Louro,
por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desse Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a essa Tribuna, e de
forma que eu estava com muita saudade, haja vista que estava na região
do Médio Mearim e, primeiramente, hoje vai ser um dia de muitas falas
do Deputado Estadual Vinícius Louro, mas, primeiramente, eu quero
aqui parabenizar a cidade de Conceição de Lago Açu, onde eu estive
presente junto com Deputado Júnior Lourenço, junto com o nosso
futuro Governador Josimar de Maranhãozinho, com o Prefeito Lavepel,
a Vice-Prefeita Márcia Dantas, todos os vereadores no qual eu falo em
nome do Presidente da Câmara e a população em geral. E lá na ocasião,
o município de Conceição de Lago Açu completando 25 anos de
emancipação política, e tivemos várias inaugurações. Duas delas foram:
a Academia da Saúde, no povoado Serraria Nova, que vai trazer a toda
população uma área de lazer e de saúde, haja vista, que tem um prédio
que tem um prédio maravilhoso com essa academia, uma praça, onde
eu quero parabenizar o Prefeito Alexandre Lavepel, como também o
asfalto da Serraria Nova, que, diante de outras inaugurações, inúmeras
inaugurações que o prefeito vem fazendo no município de Conceição
de Lago Açu, diante dos seus dois mandatos, foi uma qualidade de vida
tremenda que ele trouxe àquele povoado. As pessoas supersatisfeitas.
Um povoado importante para o município, onde está lá o asfalto
novo com meio-fio e sarjeta e toda sinalizada. Então eu quero aqui
parabenizar o povo de Conceição de Lago Açu pela emancipação da
cidade de Conceição de Lago Açu, haja vista que a cidade é constituída
pelo seu povo, e o povo está de parabéns. E parabenizar o Prefeito
Alexandre Lavepel pela grande gestão que ele vem fazendo à frente
daquele município. Não mede esforços. É um prefeito que não vive em
gabinete, Deputado Hélio Soares. É um prefeito que é do PL e, quando
se fala dos municípios que são administrados pelo PL, nós já temos
um grande diferencial que justamente é a excelência da administração,
é um empenho do trabalho, a busca de recursos para serem aplicados
nos municípios. E isso o Prefeito Alexandre Lavepel junto com a sua
vice-prefeita Márcia Dantas vem fazendo bastante. Lavepel sempre
está aqui no nosso gabinete, na Assembleia Legislativa, buscando
melhorias na qualidade de vida da população, como também sempre
em Brasília buscando recursos. Porque nós sabemos que um município
como Conceição do Lago Açu, município pequeno, onde tem o maior
açude da América Latina, falando de águas, e ele sempre buscando
esses recursos para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para
melhorar a infraestrutura, como também para dar melhor qualidade de
vida ao seu povo. Então parabéns a cidade de Conceição do Lago Açu
pelos seus 25 anos de emancipação política.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Rafael Leitoa, cinco minutos sem aparte.
Declina, Deputado? Não? Então venha logo.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, pela ordem, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Questão pela ordem. Eu queria que fosse rápido
porque não vai ter tempo, Deputado Antônio, assim que ele terminar.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Apenas

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
para autorizar o Deputado Hélio Soares, aquele requerimento verbal,
e outros deputados que queiram. Até porque eu entrei também com
um requerimento formal. Quem quiser assinar em relação à questão
da morte do Hemival Milhomem Mota, o ex-vereador de João Lisboa,
está à disposição, está a todos autorizado. Quem quiser participar pode
assinar. Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Rafael Leitoa por cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Presidente em Exercício Deputado César Pires, agradeço a
gentileza da oportunidade da fala. Gostaria de comunicar aqui também
a todos os colegas que estão aqui no plenário, aos telespectadores da
TV Assembleia e para pontuar a fala do colega do Deputado Wellington
do Curso, que fala aqui reiteradas vezes da questão da greve dos
servidores do Detran. Ocorre, Senhor Presidente, que desde a última...
Desde o dia 11 de novembro, existe uma decisão judicial contra a greve
dos servidores do Detran. Aqui nós, todo o estado, o Brasil passa por
esse processo difícil, o mundo, da pandemia e os governos estaduais,
municipais e federal estão impedidos de majorar, de reajustar qualquer
valor com relação aos servidores públicos. Aqui uma decisão judicial
que coloca a ilegalidade da greve. Nós não estamos aqui dizendo
que a reivindicação, que o pleito não é legítimo, o que nós estamos
colocando é que há um impedimento legal. A Lei Complementar 137,
no seu texto, veda o Governo do Estado de colocar reajustes estaduais.
E aqui me permita, Senhor Presidente, ler um trecho da decisão da
juíza Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro, que trata de Ação Civil
Pública com pedido de tutela antecipada pelo Estado do Maranhão
em desfavor ao Sindicato dos Servidores de Departamento Estadual,
Sindistran. Cumpre salientar que o STJ já decidiu que compete ao
TJ apreciar a ação declaratória quando controversa. Está adstrita à
unidade da federação no contexto estadual, como o presente caso, em
que a greve, cuja legalidade está sob análise, abrangeu os servidores do
Detran, razão também para a distribuição perante o Tribunal do Pleno
nos termos do Artigo 6º. Explico aqui que ela fundamenta que o direito
de greve do servidor público encontra-se fundamentado no artigo 37,
Inciso VII, da Constituição Federal, e coloca aqui seus artigos, mas, ao
mesmo tempo, coloca que no contexto, justamente por ser claramente
perceptiva a dificuldade financeira que seria enfrentando pelos entes
públicas e diante da necessidade de envidar esforços para demandas
da saúde, é que fora editada a Lei Complementar 173, na verdade, não
137, como eu tinha citado anteriormente. A Lei 173, de 275/2020, que
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus,
Sars-CoV2, Covid-19, e altera a Lei Complementar 101 e dá outras
providências, a qual expressa acerca da impossibilidade da criação e
majoração de despesas até 31 de dezembro de 2021. Na hipótese que
trata do artigo 65 da lei complementar, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da
pandemia da covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de
conceder qualquer título, vantagem, aumento e reajuste ou adequação
de remuneração a membro do poder ou órgão, servidores e empregados
públicos e militares, exceto quando derivados de sentença judicial
transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade
pública, que não é o caso. Eu, inclusive, dialoguei com alguns servidores
de outras categorias sobre a necessidade de um eventual reajuste e que a
lei federal impede os governos estaduais, não é só apenas o Maranhão,
são todos os estados da Federação. Agora, se a greve tem um outro
cunho que não seja, de fato, atingir as reivindicações dos trabalhadores,
que fique claro também que esse discurso de ódio raivoso que mais
se assemelha ao discurso hoje do bolsonarismo, que está impregnado
em boa parte da população defendida aqui pelo deputado, não colabora
e não soma com a necessidade do estado. O estado do Maranhão
é o estado que melhor enfrentou a pandemia em todo o país, porque
teve investimentos sérios, teve abertura de leitos de UTI, teve a
regionalização dos hospitais. O governador, semana passada, inaugurou
mais um hospital, o de Pedreiras. Estamos em vias de inaugurar o
Hospital da Ilha para combater a pandemia e combater também os
fluxos que vêm e que hoje o Município de São Luís não dá conta.
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Então, vamos tratar as coisas com mais seriedade, a greve, Deputado Zé
Inácio, está decidida, ela é uma greve ilegal e os trabalhadores devem
retornar aos seus postos de trabalho, imediatamente, pois são servidores
públicos. É a população que padece pela falta desses serviços, o debate,
a discussão, o Governo Flávio Dino sempre esteve disposto a receber.
Para isso existe a Secretaria de Articulação Política, existe a Secretaria
de Governo, existe o próprio Detran. Agora, deflagrar uma greve em
menos de 48 horas, não se sabe como organizada a plenária, para
paralisar as atividades de um órgão essencial ao Estado, é, no mínimo,
incompreensível, intransigente, por parte do sindicato. Está aqui a
decisão judicial que já foi comunicada uma multa de duzentos mil
reais, e uma multa diária também para o sindicato, se não voltarem às
atividades laborais, imediatamente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Um minuto a mais para o Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Até o dia 31
de dezembro de 2021, os governos estaduais, municipais e federais
estão proibidos, e aqui há uma decisão judicial, queria subir aqui nesse
momento, Senhor Presidente, aqui em exercício, Deputado César, para
colocar esses esclarecimentos, para que V.Exas. e o povo do Maranhão
compreendam de que há uma proibição legal de reajuste de servidores, e
qualquer ato grevista de qualquer entidade será, com certeza, declarado
ilegal. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Grande Expediente...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso, Questão de Ordem,
por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Ordem do Dia.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, só falar Questão de Ordem, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Pois não, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Meu
nome foi citado pelo orador que ocupava a tribuna, líder do Governo,
Deputado Rafael Leitoa, e só para fazer alguns esclarecimentos, por
gentileza. O primeiro deles, é que o Deputado Rafael Leitoa errou a
lei, não é 137, é 173. Segundo, Deputado Rafael Leitoa, o Governo só
cumpre decisão judicial que lhe convém...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, ele
está fazendo debate, isso não é Questão de Ordem. Presidente, isso é
debate, isso não é Questão de Ordem.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – V.
EXª vai defender o Detran?
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Gente, Deputado Rafael e Deputado Wellington do
Curso. Eu compreendo a emoção dos colegas e respeito, mas eu vou
inscrevê-los, Deputado Rafael, Deputado Wellington, vamos começar
a Ordem do Dia. Calma, Deputado Rafael, Deputado Rafael, a postura
ética. Deputado Wellington, Deputado, eu pediria a compreensão dos
meus pares, eu sei que a emoção, Deputado Wellington, eu pediria o
seu silêncio para que a gente iniciasse os trabalhos. Silêncio, por favor,
Deputado Wellington.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Projeto de Lei. Em Discussão, 2º turno, tramitação
ordinária. Projeto de Lei nº 102/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior (lê). Os que forem a favor permaneçam como estão. Os que
forem ao contrário se levantem. Aprovado. À Sanção. Projeto de Lei
n.º 298/20, de autoria do Deputado Duarte Júnior, (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que forem a favor permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei em discussão e votação no
primeiro turno. Tramitação ordinária. Projeto de Lei n.º 520/21, de
autoria da Deputada Professora Socorro Waquim (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que forem a favor permaneçam como estão.
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Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa em discussão
e votação em 2º turno. Tramitação ordinária. Projeto de Resolução
Legislativa 044/20, de autoria da Deputada Daniela Tema (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que forem a favor permaneçam
como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução
Legislativa em discussão e votação em 1º turno. Tramitação ordinária.
Projeto Legislativo n° 043, de autoria da Deputada Socorro Waquim
(lê). Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Relator Deputado Ciro Neto. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Vai a segundo
turno. Projeto de resolução legislativa nº 052/2021, de autoria da
Deputada Socorro Waquim (lê). Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Relator Deputado Adelmo Soares. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Vai a segundo turno. Requerimento à deliberação do Plenário.
Requerimento nº 421, de autoria do Deputado Ricardo Rios (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Acontecerá a segunda sessão. Aprovado. Será incluído na
Ordem do Dia de amanhã. Deputado Wellington, eu pediria, com a sua
aquiescência, para gente votar amanhã. Facilita os trabalhos aqui.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, eu sei que não vai ser aprovado, me dê logo para discutir
logo hoje, porque, amanhã, eu tenho tantas outras denúncias. Me dê
logo hoje, por gentileza. Eu já tiro logo da pauta, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Requerimento n° 173, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). O requerimento ontem foi indeferido pela
Mesa, por dois a um, o Deputado Wellington do Curso, usando das
prerrogativas regimentais, recorre ao Plenário. Se o Plenário concede
ou não a ele o direito de encaminhar a esta Casa, encaminhar o
requerimento ao governador e à MOB. Se o Plenário mantiver a decisão
da Mesa, permaneça como está. Se o Plenário rejeitar, se sente, mas
houve solicitação do deputado para a discussão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso,
mais uma vez, ocupa a tribuna desta Casa. Só para destacar, eu faço as
minhas denúncias e os meus pronunciamentos com argumento. Então,
se, porventura, o líder do governo, e eu cito o nome do Deputado Rafael
Leitoa, deseja defendê-lo, deseja fazê-lo, que o faça com argumento,
não chamando para a porrada, porque eu não desejo brigar com o
Deputado Rafael Leitoa, porque eu não vou fazer dessa forma. Então,
Deputado Rafael Leitoa, primeiro tem que respeitar o mandato do
Deputado Wellington, mandato legítimo e um mandato em defesa da
população...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Conceda-me um
aparte, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado, eu queria usar o Grande Expediente para o senhor apartear,
mas não dá! Cinco minutos não pode apartear, infelizmente.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Mas são 10
minutos, deputado, o senhor está no tempo da discussão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Ótimo. Deixa só eu concluir, eu dou para V. Ex.ª
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado, eu
agradeço.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só
um instantinho. Deputado Rafael Leitoa, o requerimento que eu estou
aqui apresentando é uma série de outros requerimentos que estamos
apresentando com relação às obras da Litorânea, o complemento da
Avenida do Araçagi. Então, são várias situações sobre as quais a gente
pede esclarecimento ao Governo do Estado, e não tem. Tudo bem, V.
Ex.ª ocupou a tribuna desta Casa para falar da greve, que a greve é
ilegítima, ninguém está dizendo que a greve é legítima, mas por que não
atendem os servidores? E a lei que V. Ex.ª falou é a Lei Complementar
173, não é a Lei 137, o governo se esconde atrás dessa lei para não
conceder reajuste, para não nomear aprovados, para não realizar
concurso público. Mais uma vez, V.Ex.ª vem defender o governo e não
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tem argumento. São 14 estados da Federação que estão discutindo o
reajuste para os servidores públicos, que estão dispostos a conceder
reajustes para os servidores. O Estado do Maranhão está, há 08 anos,
sem conceder reajuste e vem se esconder atrás da lei, de cumprimento
de lei? É o mesmo governo que não cumpre lei para realizar cirurgia
para idosos, para crianças, a nomeação de aprovados em concurso. É o
mesmo governo. Na hora que lhe convém, ele diz que a lei determina
que os trabalhadores têm que voltar à atividade; na hora que lhe convém,
o governador não atenta para a decisão judicial. Deputado Rafael
Leitoa, eu não vou muito longe, eu vou na própria decisão judicial
do Detran. Vamos falar do Detran? Vamos falar do Detran! Eu estou
falando, deputado, é de corrupção. Eu estou falando é de desgoverno.
Eu estou falando é de improbidade administrativa. Eu estou falando é
de nepotismo, é de contrato irregular. O atual diretor do Detran, que
já tem uma ficha pregressa totalmente suja como prefeito da cidade
de Codó, foi agraciado pelo Governo do Estado para dirigir o Detran,
um órgão que V. Ex.ª falou que é de suma importância, e colocam um
cidadão desses, um cidadão que foi nomeado em março e colocou
toda a sua parentalha. No dia 1° de maio, Dia do Trabalhador, ele fez
a nomeação de dois trabalhadores. Nós estamos falando é de nepotismo
no Detran, estamos falando de contrato irregular, contrato com mais
de dois milhões de reais com a BR. Nós estamos falando de vários
aditivos realizados pelo Governo do Estado. Quem está se beneficiando
com a possibilidade de corrupção? Quem está se beneficiando com a
improbidade administrativa? Quem está se beneficiando com o cabide de
emprego? Quem está se beneficiando com o nepotismo? E ninguém fala
nada?! Ninguém vai falar dos parentes do Nagib que estão trabalhando
no Detran, ninguém vai falar do aumento de 200% das placas, que
quem vai pagar é o trabalhador maranhense, com o suor do trabalhador
maranhense, ninguém vai falar? É muito fácil defender o governo
por recortes, por partes, é muito fácil defender o Governo do Estado
e dizer que os grevistas estão em greve e é irregular. Estão fazendo
greve, deputado, e aqui é a pauta de reivindicações deles, Sindicato
do Detran, a categoria entrou em greve por tempo indeterminado pelo
fim da terceirização ilegal, do cabide de emprego mamando na teta do
governo. Deve respeito ao servidor. Sistema que não funciona, falta
de vagas para examinadores práticos. Quão bom é que os servidores
estão em greve, e a gente vai poder discutir isso, discutir os postos
avançados ilegais, igual fizeram no Procon, estão fazendo com os
postos ilegais, com compra de voto antecipado, colocando gente para
trabalhar nos postos avançados. Distribuindo capacete, distribuindo
cesta básica. Aí ninguém fala nada. Deputado Wellington está errado
em falar? Pois vou falar. Se é para cortar na ferida. Se é para tocar na
ferida. Eu vou falar. Postos avançados ilegais. Precarização no serviço
público, motivos da greve, Deputado Rafael Leitoa, pagamentos das
progressões com retroativo, nomeação dos aprovados em concurso.
Tem mais de duzentos aprovados no concurso aguardando nomeação,
e o Sr. Nagib, está fazendo o quê? Colocando apaniguados políticos.
Verdadeiro cabine de emprego. Ministério Público do Trabalho já
definiu, já determinou, já falou inúmeras vezes. Estão descumprindo
decisão judicial. Querem enxugar gelo. Querem defender inafiançável.
Então, vamos lá. Criação do Plano de Cargos e Carreiras, equiparação
da gratificação por atividade de trânsito. Oito anos de salário congelado.
Vai se esconder atrás da Lei Complementar nº 173. Lei Complementar
nº 173, que 14 governadores de outros estados estão discutindo reajuste
para os servidores e o Estado do Maranhão fica mentindo, enrolando,
embromando. Seis anos com o auxílio-alimentação congelado.
Deputado, ontem, fizemos outra denúncia, estão querendo pegar os
examinadores. Estão querendo colocar policial militar para fazer
exames. Para poder fazer isso tem que ter um convênio. Um contrato
com o Detran. Deputado Rafael Leitoa, eu sou homem democrático de
debate. Com a palavra o, Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Deputado
Wellington, primeiro, que V.Exa., estava pedindo Questão de Ordem,
V. Exa. em todos os pronunciamentos cita o meu nome, citei o seu
nome, de forma educada, cortês, V. Exa. começou atacar verbalmente a
minha pessoa, quando eu digo que V. Exa. não é melhor que ninguém,
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porque V. Exa. tem todos os horários da Casa para falar, sempre fala no
meu nome, nem eu estando no Plenário. Então, eu não tenho problema
nenhum da gente debater de forma fundamentada, como tem que ser o
Parlamento. Agora, eu quando eu fui fazer a defesa com relação a greve
do Detran, estou aqui fundamentado na Lei, a greve é ilegal, V. Exa.
tem essas denúncias, apresente no que é de direito, agora V. Exa. não é
juiz, V. Exa. é um parlamentar que tem a prerrogativa de fiscalização. E
aqui nenhum dos colegas, e nem a Mesa Diretora da Casa impediu de
fazer, tem vários outros órgãos que também que V. Exa. toda semana
denuncia o Governo, e várias das suas denúncias o próprio Ministério
Público arquivou, por fundamentação, por falta de provas, V. Exa.
utiliza essa tribuna, na grande maioria das vezes, com denúncia vazia,
com denúncia inverdade, que não tem fundamento algum, mas eu
entendo o seu posicionamento, V. Exa. é oposição ao governo, quanto
mais você falar na sua ideia, no seu pensamento, V. Exa. vai desgastar
o governo que vem transformando a vida do maranhense. Eu nunca
imaginei que V. Exa. fosse contra o governo distribuir cesta básica, no
momento difícil que o povo do Maranhão e do Brasil passa. Governo do
Maranhão criou o maior programa de distribuição de cesta básica, por
que... Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, atenha-se, por gentileza, ao debate do Detran,
cesta básica de forma eleitoreira, para gastar dinheiro com palanque,
com banda de música, para entregar cesta básica...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – É essa a imagem
que V. Exa...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vamos
voltar a falar do Detran.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Gente, eu pediria compreensão, eu sei que já cometi
também esse tipo de coisa, mas pediria ao líder do Governo, com
respeito, e pediria a você, Deputado Wellington, que a gente diminuísse
o tom, o conteúdo é bom, a proposta é boa, de todos nós, V. Exª tem
suas razões, o Rafael Leitoa tem as dele, vamos fazer um equilíbrio,
pelo menos, para que a gente termine a sessão em paz. São 40 grandes
cidades nos olhando. Na medida em que a gente baixa o nível, a
sociedade vai nos ver de outra forma. Eu pediria a compreensão de
Vossas Excelências.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Presidente, eu só pedi que ele voltasse ao tema, porque ele fala de
denúncias vazias. Se hoje o Governo do Estado está respondendo lá no
TSE, está respondendo no STF com relação aos capelães...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Vossa Excelência
deu ou não deu o aparte?
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Eu pediria a compreensão. Porque o que está levando
à discussão é o requerimento do Deputado Wellington do Curso. E nós
estamos discutindo Detran. E a questão aqui está fugindo do assunto. Eu
pediria o equilíbrio dos dois e que a gente terminasse, porque não é bom,
não é salutar para o Parlamento, não é salutar para o nosso tamanho, não
é salutar para todos nós. Eu pediria um pouco de compreensão de cada
um.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Presidente, eu vou só dar continuidade, então.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Nós não vamos citar nome de ninguém mais para
poder tentar evitar essas querelas.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Presidente, o orador que me antecedeu, quando veio à tribuna, ele
citou o meu nome. Eu citei o nome de forma educada. Só citei que
ele estava equivocado com relação à lei. Estava equivocado com
relação aos argumentos. E eu tentei, simplesmente, rebater com base
nos argumentos. Mas vamos lá. Com relação ao Detran: nós temos
apresentado todas as denúncias ao Ministério Público, ao Tribunal
de Contas. E se o Governo é transparente, que o Governo faça
aprovar os nossos requerimentos. Terceiro e último: se eu não posso
citar o nome do Deputado Rafael Leitoa, que é o líder do Governo,
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quem eu vou citar? Abra uma agenda que eu falo tudo isso na cara
do Governador Flávio Dino, na lata do Governador Flávio Dino,
se puderem fazer. Concluindo, Senhor Presidente, vou concluir. O
requerimento que estamos apresentando, neste momento, é com relação
à falta de transparência do Governo do Estado com relação às obras
do complemento da Litorânea e o complemento também da avenida
do Araçagi pela falta de transparência do Governo do Estado, como
temos várias outras denúncias que vamos apresentar a esta Casa. É o
que eu tinha para o momento, Senhor Presidente. E, mais uma vez,
Rafael Leitoa está defendendo o Governo. Eu defendo a população dos
trabalhadores do Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Senhores, eu pediria silêncio, porque nós vamos votar
um requerimento. O Deputado Wellington do curso recorreu ontem à
Mesa da Casa para que pudesse a Mesa encaminhar um requerimento
dele à MOB. Foi rejeitado pela Mesa por dois a um. Ele fez as defesas
dele agora, e nós vamos levar ao Plenário desta Casa. Os que forem
a favor da permanência da posição da Mesa, ou seja, derrubando que
indeferiu o encaminhamento permaneçam como estão. Os que forem
contrários que se manifestem. Deputado Rafael só para encaminhar.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
encaminhar que a bancada do Governo se manifeste a favor da decisão
da Mesa pela rejeição do requerimento do Deputado Wellington.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – O Deputado Rafael Leitoa líder do Governo pede
que mantenha a decisão da Mesa e quem mantiver a decisão da Mesa
permaneça como está, quem for contrário se manifeste.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.
E, assim, no nosso árduo trabalho de oposição aqui nesta Casa, tentando
sensibilizar os demais pares e a sociedade maranhense. E, assim, somos
tratorados pela falta de transparência e temos que recorrer à justiça.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Mantida a decisão da Mesa com o voto contrário do
Deputado Wellington do Curso e do Deputado César Pires também.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Vinícius Louro, por 30 minutos.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, pela ordem. V. Ex.ª não quer logo fazer um minuto de
silêncio conforme requerimento?
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – V. Ex.ª tem razão.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente, pela
ordem.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Faremos um Minuto de Silêncio ao ex-Vereador
Mota, a pedido do Deputado Antônio Pereira. Pois não, Deputado Zé
Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu estou inscrito no
Grande Expediente. Eu estou inscrito. Falei com o Deputado Vinícius
para ele falar amanhã no Grande Expediente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado, realmente o senhor estava inscrito, mas
chegou para nós aqui, na Mesa, que haveria um acordo. Se o Deputado
Vinícius Louro concordar, falará 15 minutos.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, antes que o Vinícius Louro assuma...
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu queria que o
deputado garantisse minha inscrição.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Bom, então, chegou na Mesa equivocado. Eu pediria
a compreensão do Deputado Vinicius Louro e como já estava, deputado,
com toda a educação que o senhor tem, eu pediria que o Deputado Zé
Inácio usasse a tribuna.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu falei para o
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Deputado Vinicius por várias vezes que eu ia manter a minha fala no
Grande Expediente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Não, é porque, se V. Ex.ª não fez o acordo, permanece...
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Inaudível. (sem
microfone)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Não, mas ele está inscrito. A inscrição que tem é do
Deputado Zé Inácio. E aí chegou a informação aqui de que haveria um
acordo, e ele manifestou que não há acordo.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Inaudível. (sem
microfone)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Mas está garantida a sua inscrição para amanhã,
Deputado Vinícius. Eu quero um Minuto de Silêncio. Deputado Zé
Inácio, 30 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, deputados e deputadas, galeria, imprensa, todos
aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Deputado Vinícius, V.
Ex.ª se inscreva amanhã, V. Ex.ª vai ter o mesmo tempo do Grande
Expediente. Infelizmente, eu não cedi o meu tempo, porque amanhã eu
não estarei presente no horário do Grande Expediente. Peço a sua
compreensão mais uma vez. Senhor Presidente, o que me traz mais uma
vez a esta tribuna, primeiro, é para destacar a vinda, a visita de uma das
grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores ao Maranhão, nosso
amigo e companheiro Márcio Macedo, Vice-Presidente do Partido dos
Trabalhadores, compõe a Direção Nacional do nosso partido e passou
três dias, aqui no Maranhão, dialogando com as principais lideranças
que estão se colocando no debate da sucessão do Governador Flávio
Dino. Márcio Macedo recebeu a incumbência da Direção Nacional do
Partido para vir aqui e dialogar com os maranhenses, tentar compreender
um pouco do cenário político do Maranhão. E na vinda dele, ele teve a
oportunidade de, primeiramente, dialogar com o nosso partido. No
primeiro dia, reuniu com o PT, com todas as forças políticas que
compõem a organização do partido no Estado do Maranhão e dialogou
sobre a importância do Projeto Lula Presidente, para que o PT, que já
tem essa leitura política, mas tenha a compreensão, sobretudo, agora, o
projeto mais importante para o PT em nível de Maranhão, em nível de
Brasil é a candidatura presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. E ele não dialogou só com o PT, dialogou com as forças internas
do PT, dialogou com o nossos pré-candidato a Governador Felipe
Camarão, mas também dialogou com outras forças políticas, com
lideranças de outros partidos, dialogou com o PMDB, reuniu com a
Governadora Roseana Sarney e com o Presidente Sarney, um diálogo
muito importante, produtivo, dada a relevância que tem sobretudo o
Presidente Sarney no cenário da política nacional. Ele também dialogou
com o candidato do PSB ao Governo do Estado, dialogou com o ViceGovernador, Carlos Brandão, conversa também muito boa, muito
produtiva, o Brandão, da forma de fazer política que todos nós
conhecemos, fez um importante diálogo e se colocou aberto para
dialogar também com o Partido dos Trabalhadores. O Márcio Macedo,
em nome da direção nacional do nosso partido, conversou com o
presidente estadual do PDT, o Senador Weverton Rocha, que é candidato
também ao governo e outra conversa muito boa, e conversou também
com o Governador Flávio Dino, o governador que lidera o maior grupo
político do Maranhão e a conversa se deu logicamente sobre a sucessão,
se deu sobre a importância da candidatura do Lula a Presidente, e o
diálogo muito importante, até porque, assim como o PT no Maranhão
tem o mesmo entendimento do governador sobre a sucessão, nós temos
que continuar pregando, lutando pela unidade da base política do
governador para que esses nomes que estão colocados, se colocando
como pré-candidato ao governo, possam ainda, porque temos tempo
para isso, construir uma unidade, de tal forma que possamos ter um
único candidato a governador da base liderada pelo Governador Flávio
Dino. Para alguns, essa possibilidade não existe mais; para outros, a
possibilidade é remota. Mas nós, e eu falo enquanto deputado do Partido
dos Trabalhadores, ainda acreditamos nesta possibilidade de unidade do
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grupo liderado pelo Governador Flávio Dino. E é isso que nós temos
defendido publicamente. Senhor Presidente, eu também vou tratar de
um ponto muito importante que, para nós do Partido dos Trabalhadores,
nós não podemos deixar passar pela repercussão que teve no mundo,
deixar de fazer referência à viagem do ex-presidente Lula à Europa.
Como já se fala no linguajar, podemos dizer até no linguajar popular:
“Isso a globo não mostra.” A viagem do ex-presidente Lula que tem
repercussão internacional. Os principais telejornais, os principais
jornais do mundo, sobretudo da Europa, têm noticiado essa viagem
como a presença de um estadista, reconhecido internacionalmente na
Europa. Nós não vemos nos meios de comunicação de massa aqui no
Brasil. A Globo não mostra, a Bandeirantes não mostra, a Record não
mostra em cadeia nacional, mas o povo brasileiro está acompanhando
pelas redes sociais. E é por isso, Deputado Vinicius, que eu não poderia
perder esta oportunidade de falar daqui desta tribuna sobre a agenda do
nosso ex-presidente Lula. Ele foi à Alemanha, foi à Bélgica, foi à França
e finalizará a sua viagem na Espanha. Na Bélgica, no primeiro dia, o
ex-presidente participou de uma reunião de alto nível no plenário do
parlamento europeu, onde ele foi aplaudido de pé. Deputado Antônio
Pereira, o bloco Social Democrata do parlamento reuniu, em Bruxelas,
líderes da Europa e da América Latina para discutir uma agenda
progressista para os desafios no mundo pós-pandemia. Aquilo que V.
Ex.ª subiu à tribuna ainda há pouco e destacou a preocupação sobre a
pandemia, Lula estava discutindo, fazendo esse debate lá na Bélgica. E
foi aplaudido por conta das suas posições de enfrentamento à covid-19
e, por ser respeitado internacionalmente, foi aplaudido de pé no
parlamento Europeu. Em Paris, no dia de ontem, Lula deu uma palestra
durante a conferência sobre o Brasil no Instituto de Estudos Políticos de
Paris. A conferência se chamava “Qual o lugar do Brasil no mundo de
amanhã?”. Essa palestra marcou os 10 anos do título que o ex-presidente
Lula recebeu, Título de Doutor, Deputado reitor César Pires. Doutor
Honoris Causa do Instituto de Política de Paris, um dos maiores
institutos da França. O ex-presidente foi o primeiro líder latinoamericano a receber esse título de uma das instituições mais respeitadas
do mundo na área da ciência e da política social. Hoje, em Paris, no dia
de hoje, dia 17 de novembro, ele receberá o prêmio Coragem Política
2021, concedido pela revista Politique Internationale, por sua gestão
marcada pelo desejo de promover a igualdade na presidência da
República, durante o período que ficou à frente da Presidência da
República no Brasil. A premiação é concedida apenas em ocasiões
extraordinárias, entregue quando o conselho da publicação de uma das
principais revistas do mundo nessa área das relações internacionais
reconhece que alguma personalidade, como o ex-presidente Lula, se
destaca globalmente por sua coragem, pensamento e ação na política.
Como eu disse, encerra amanhã na Espanha, mas, além da agenda que
eu citei aqui, que eu destaquei aqui, qual o principal debate, Deputado
Arnaldo Melo? O que Lula destacou na sua viagem pela Europa? Ele
fez o debate sobre o Brasil, que o Brasil precisa retomar a normalidade
ética e democrática. O tema que nós temos feito o debate no dia a dia,
principalmente o próprio ex-presidente Lula, haja vista as ameaças
antidemocráticas do governo neofascista Bolsonaro. Outra coisa
importante que ele destacou foi a importância de voltar ao caminho da
inclusão e da justiça social, mas também ajudar o mundo a superar seus
mais fundamentais desafios, como a mudança climática, o combate à
fome e à miséria. Nós temos percebido que o debate sobre o meio
ambiente não está na agenda do Presidente Jair Bolsonaro e a política
econômica, capitaneada pelo Ministro Paulo Guedes, tem trazido o
Brasil ao mapa da fome e ao aumento da miséria. Esse debate, Lula tem
feito aqui, no Brasil, e também está fazendo na Europa, porque ele
implementou um dos programas mais eficientes e reconhecidos no
mundo como eficaz de combate à fome e à pobreza, que foi o Bolsa
Família. Lula também debateu e denunciou que o governo de Jair
Bolsonaro corrói as finanças públicas e destrói setores da economia
essencial para o desenvolvimento do nosso país, como os setores de
engenharia, óleo e gás, que acabaram com a maior empresa do país, que
é a Petrobras. Aí nós estamos vendo o que representa essa política de
destruição da cadeia produtiva do gás, do óleo, da própria Petrobras,
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que é o aumento do combustível. Gasolina chegando em alguns
municípios a sete, oito reais, vai ter cidade no Brasil que até dezembro
vai ter combustível chegando a 10 reais, o gás de cozinha, Deputado
Antônio Pereira, em muitas cidades do Brasil, é mais de 120 reais, 10%
do salário-mínimo é consumido para comprar um botijão de gás, e aí
tem famílias recorrendo, voltando a cozinhar a lenha, porque não têm
condições nem sequer de comprar um botijão de gás. E esse debate, é
um debate importante que nós temos que fazer quando se trata sobre
energia, quando se trata de gás, quando se trata de combustível, porque
isso é importante dizer lá fora, que o Brasil tem uma economia, um
governo que trata a economia com garantias de infraestruturas, para
receber investimentos internacionais, mas, ora, se hoje nós não temos
condições nem de garantir um gás ou um combustível subsidiado, como
nós podemos preparar grandes infraestruturas para receber empresas
que vêm investir no Brasil, e gerar emprego. Outro destaque importante,
que é a necessidade de retomar aquele respeito que o Brasil tinha como
um país soberano, um país respeitado, internacional, ele está lá na
Europa, mas lembre-se na época que Obama quando Presidente
República, viu, Deputado César Pires, disse a Lula: “Você é o cara!”
Porque botou o Brasil em outro patamar, um país respeitado
internacionalmente e que tinha geração de emprego e renda, tinha
grandes investimentos e gerava emprego, porque o Brasil se desenvolvia
com inclusão social. E para finalizar o meu pronunciamento, faço
questão de destacar uma das duas grandes frases do ex-presidente Lula,
nessa viagem internacional, ele diz: Na medida em que o povo brasileiro
volte a decidir sobre os rumos do país, estou certo de que atuaremos
fortemente e com todas as iniciativas para superar a indecente
desigualdade entre os países e garantir a segurança ambiental no
planeta, a autodeterminação dos povos e a importância de se continuar
olhando para um meio ambiente, que é a nossa vida no futuro com
segurança. E ele finaliza também dizendo que defende a união da
humanidade por meio de uma governança global, na qual todos os
governos e a sociedade civil tenham vez e voz, não o Brasil se render ao
imperialismo norte-americano, fazer como Bolsonaro se ajoelhava
diante de Trump, mas ser uma nação respeitada. E finalizo com a última
frase dita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua viagem
na Europa, neste planeta que compartilhamos, o futuro da humanidade
precisa ser construído com diálogo e não com autoritarismo, com paz e
não com violência, com mais livros e não com mais armas. Com mais
escolas, para termos menos presídios. Com mais verdades e menos
mentiras. Com mais respeito à natureza, para asseguramos a água, o ar,
a vida para todos os nossos filhos e netos. Com mais acolhimento e
solidariedade e menos exclusão. Essa foi a mensagem deixada pelo
nosso ex-presidente Lula na sua viagem pela Europa. Por isso ele foi
aplaudido de pé. Enquanto Bolsonaro, na sua viagem internacional, fica
isolado e, em alguns momentos, foi vaiado. Foi vaiado em auditórios,
foi vaiado em praça pública. É por isso que, dadas as referências dos
governos do PT, do governo do ex-presidente Lula, do que fez a expresidente Dilma, nós entendemos que o novo Brasil é possível. Muito
obrigado, Senhor Presidente, concluo aqui as minhas palavras.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco parlamentar
democrático PT/Solidariedade. Deputado Ciro Neto. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, professor Marco Aurélio. Deputado
Yglésio vai falar? Vai falar, Deputado Yglésio? Cinco minutos ao
Deputado doutor Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos! Bom dia a todas! Eu subo a essa tribuna para
falar um pouquinho sobre o evento que deve acontecer no final do mês,
aproximadamente, no dia 29 de novembro. Pelo menos isso tem sido
divulgado largamente pela imprensa e, dentro dos bastidores, é o que
se comenta, de fato, em relação à escolha do candidato do Governador
Flávio Dino a sua sucessão. A gente sabe que tem projetos postos. Os
principais projetos, hoje, são do Governador, do Vice-Governador
Carlos Brandão e do Senador Weverton Rocha. A gente sabe que todos
têm as suas estruturas e as suas torcidas, inclusive, dentro dos setores
organizados da imprensa. E muito tem sido falado, principalmente,
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pela torcida do Senador Weverton. Em relação a critérios de escolha,
manutenção de critérios de escolhas, seriam os critérios: a lealdade, a
fidelidade, o compromisso com o programa partidário, o programa de
Governo do Governador Flávio Dino, a capacidade de agregação de
atores políticos, Deputado Arnaldo, Deputada Betel, Deputada Socorro.
E as pesquisas, as pesquisas que foram ditas se seriam pesquisas
qualitativas e pesquisas quantitativas. Em relação à lealdade, a gente
não tem nem o que comentar. A gente tem um Vice-Governador que
ficou sete anos respeitando o papel institucional de vice, assumiu o
Governo seis vezes quando foi chamado para a função. Leal o tempo
todo. E isso merece ser destacado. Também em todas as andanças do
Vice-Governador Carlos Brandão é perceptível que ele tem sido um
homem que destaca o legado do Governador Flávio Dino. Em relação
ao nosso amigo Senador Weverton Rocha já não tem sido dessa forma.
Ele, no segundo turno de São Luís, se posicionou contra o Governo
Flávio Dino. E aí alguém poderia dizer: “Mas você também”. Só que eu
não tenho espaço no Governo Flávio Dino. Eu não tenho Secretaria do
PDT, eu não tenho nada disso. Eu sou aqui dentro da perspectiva, um
deputado que tem uma postura muito independente e que não pode ser
comparado em relação a isso, além disso, nos encontros, conhecidos
como Maranhão Mais Feliz, o senador tem destacado a necessidade de
resgatar o legado de Jackson Lago e não passar por cima dos sete anos
do legado do governo Flávio Dino até o momento. Então, eu acho que,
no quesito lealdade na balança, o Brandão sobe aqui um degrau, mas
vamos ao segundo degrau, que é muito importante: a capacidade de
agregação política. Pois bem, hoje, o grupo de vice-governador, aqui
na Assembleia, tem por base 22 deputados, os outros grupos se dividem
em torno de 20 deputados, entre as outras forças correlatas. Em relação
à quantidade de partidos, pois bem, hoje, o vice-governador conta com
seis partidos, o PCdoB, que muito provavelmente virá, o PSB, o PSDB,
o PTC, o Solidariedade, que o nosso amigo Simplício, no momento
em que o Flávio Dino disser que o seu candidato é o Vice-Governador
Carlos Brandão, virá, e o PROS, que conosco já está. Em relação ao
outro grupo, eles têm PDT, DEM e PSL, que são agora apenas uma
agremiação, o Republicanos e o Cidadania. Tem o PP também, que tem
a possibilidade inclusive de sair do grupo, e aí tem os outros partidos
que ainda não definiram as suas situações, o PT e o PMDB. Em relação
à pesquisa que a coisa é mais engraçada. A pesquisa do outro sempre
não vale. A gente criticou um monte de tempo a Exata, a Econométrica,
aí hoje começaram o grupo capitaneado pelo Senador Weverton, o
grupo de imprensa dele começou a bater na pesquisa da Data Ilha, eu
mesmo fui alguém que várias vezes critiquei pesquisas da Data Ilha, só
que a gente sabe que pesquisas, neste momento, têm para todo gosto,
então não será resultado de pesquisa que vai fazer o governador ser
influenciado, porque tem pesquisa para o gosto do freguês, Carlos
Brandão, tem pesquisa para o gosto de freguês, Weverton Rocha. O
que importa são os sinais que estão sendo dados. Cada vez mais a força
de Carlos Brandão, pelo interior, tem sido percebida. As ações, dentro
da ilha, já começaram a melhorar seus percentuais de aceitação da
população porque as pessoas reconhecem quem é verdadeiro, quem é
leal e quem é trabalhador, reconhecem em um sorriso, em um abraço
e na capacidade de ações do governo. Por isso que, caso seja mantida
essa decisão, dia 29, eu tenho certeza que Carlos Brandão atende aos
critérios todos definidos pelo governador que não vai incorrer em
qualquer tipo de incoerência. Nós vamos poder, de fato, cair em campo
no sentido de encampar o nome de Carlos Brandão que cada vez mais,
que na hora que o Flávio Dino disser que o candidato dele é Brandão,
na outra semana, ele estará 10, 12 pontos acima e rumo à vitória, se
Deus quiser, porque essa continuidade é muito importante e tem nome:
Carlos Brandão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Bloco Parlamentar Independente,
MDB, PRTB, PMN, líder Deputado Arnaldo Melo. Declina. Bloco
Parlamentar Democrático, PL, Republicamos, por oito minutos, líder
Deputado Vinicius Louro. Com a palavra, o deputado da região de
Pedreiras, atuante, disposto, sempre solícito, ajudando a população
daquela região do Mearim, fiel escudeiro. Com a palavra, o Deputado
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Vinicius Loiro, por oito minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
deste Poder. Senhor Presidente, mais uma vez, nesta tribuna, agora
para falar um pouco do nosso trabalho como Deputado Estadual, trazer
uma retrospectiva à população de Pedreiras, Trizidela do Vale, região
do Médio-Mearim e por que não dizer do Estado do Maranhão. Nós
sempre pautamos a qualidade de vida do povo, um trabalho intenso no
Estado do Maranhão, um trabalho que eu trato com muita dedicação,
ainda mais quando se trata da região do Médio-Mearim, a cidade de
Pedreiras, Trizidela do Vale. E todas as pessoas sabem da atuação do
nosso trabalho que nós temos feito em todo Estado do Maranhão. Mas
eu não poderia deixar de vir aqui e mostrar um pouco do nosso trabalho
nas cidades, principalmente que nós fomos votados, nas cidades onde o
Deputado Vinícius Louro foi procurado e principalmente nas questões
de classes, nas questões populares em todo Estado do Maranhão. E se
tratando da cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale, onde nós, desde 2015,
tivemos uma luta incansável, como foi o caso do Corpo de Bombeiros
do município de Trizidela do Vale, como foi o caso do Restaurante
Popular no município de Pedreiras, como foi o caso de mais de 90% do
asfalto colocado na gestão de 2012 a 2020, no município de Trizidela do
Vale. Naquele eu era Vice-Prefeito, mas tinha um pai Deputado, que era
o Excelentíssimo Senhor Raimundo Louro. E também, mais de 60%, ou
70%, do asfalto do município de Pedreiras, nas gestões tanto do Totonho
Chicote, como nas gestões também, do ex-Prefeito Antônio França.
Uma ajuda que nós como parlamentares, nós temos aqui no Parlamento,
de, naquele momento, ter o diálogo com o governo, ser da base do
governo, e as nossas indicações, as nossas lutas, eram justamente em
favor dessas obras, dessas benfeitorias à população, mas trabalhamos
muito na área da cultura, onde nós colocamos vários recursos, na
área da cultura. Também trabalhamos muito na área saúde, onde nós
estávamos ali com hospital, a Clínica Nossa Senhora da Graças, que era
uma mão amiga da saúde do Estado do Maranhão, operando as pessoas
a custo zero, e, infelizmente, por questões políticas, fecharam a Clínica
Nossa Senhora das Graças, e população vem sofrendo bastante. E o
Deputado Vinícius Louro, nos quatro cantos das cidades: de Pedreiras,
Trizidela do Vale e na Região do Médio-Mearim tem a mão amiga do
Deputado Vinícius Louro, onde eu irei colocar o nosso trabalho no
município de Peritoró, o nosso trabalho no município de Lima Campos,
o nosso trabalho no município de Bernardo Mearim, no município de
Poção de Pedras, Esperantinópolis, São Raimundo do Doca Bezerra,
Lago dos Rodrigues, onde um dos municípios que a gente teve mais
atuação, principalmente também na cidade de Lagoa Grande, na cidade
de Paulo Ramos, que é muito importante. Mas o que me traz mesmo
aqui, Senhor Presidente Wellington do Curso, é justamente para falar da
inauguração do Hospital Macrorregional de Pedreiras. É um hospital,
hoje, que foi inaugurado. É um hospital que teve uma luta incessante
nossa, do Deputado Vinicius Louro. E, principalmente, eu contar um
pouco a história desse hospital. A população vai entender, porque o que a
gente pode ver, hoje, são pessoas se aproveitando da questão política no
estado do Maranhão e todo mundo agora é pai da criança. E eu sempre
tenho dito: o pai da criança é o povo. Porque, primeiro, os recursos que
foram gastos, lá, tanto no hospital como na estrada que vai ser feita
em São Luiz Gonzaga, de Trizidela do Vale a São Luiz Gonzaga, são
recursos de contribuintes, dos impostos que a população paga. Então
esse é realmente o responsável dessas obras serem concluídas na
cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale. E, principalmente, o político
que tem mandato, que ele está aqui na Assembleia Legislativa, como
eu aprovei muitos projetos aqui do Governo do Estado do Maranhão
e tinha o poder para chegar e barganhar aquelas obras estruturantes
que agora estão realizando procedimentos lá na área da saúde. E, na
época, senhoras e senhores deputados, o hospital era oriundo, e outros
hospitais do estado do Maranhão, oriundos do recurso do BNDES. Todo
mundo lembra que, depois que a governadora Roseana Sarney deixou
um recurso de 4 bilhões e 800 milhões, salvo engano, na conta dos
cofres públicos do Estado, só que esse hospital aí de Pedreiras, como
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outros hospitais, ele estava lá estava dentro dos recursos do BNDES,
mas aquele recurso não poderia ser gasto com hospital de Pedreiras,
por quê? Naquela época, o hospital macrorregional de Pedreiras
era apenas um hospital de 20 leitos. E aqui, Deputado Fábio Braga,
Deputado Wellington do Curso, V.Exa. sabe que veio a matéria para
cá para nós aprovarmos a ampliação de leitos de todos os hospitais
do Estado do Maranhão, de 20 leitos para 40 leitos. E aqui, quem
possibilitou essa proeza desses recursos serem gastos dentro desses
hospitais foram os deputados estaduais que aqui o votaram, para que
esses hospitais pudessem ampliar o número de leitos e, assim, poder ser
usados os recursos do BNDES aqui no Estado do Maranhão. E, quando
a materialidade chegou aqui, eu fui um dos que defendeu. Dei entrada,
a pedido do Governo do Estado, também já visando a problemática
que nós levamos para o Governo do Estado do Maranhão, para que
esses hospitais, todos os macrorregionais do Estado do Maranhão,
fossem transformados de 20 para 40 leitos. E haja vista que tem agora
hospitais até maiores do que 40 leitos. E, assim, nós o fizemos. Isso é
um pouco da retrospectiva do nosso trabalho e, principalmente, essa
retrospectiva para o povo entender a nossa luta mediante as benfeitorias
que estão sendo feitas no município de Pedreiras, Trizidela do Vale e
região do Médio Mearim. Nós, vendo tudo que estava acontecendo
nesse hospital. Todo ano saía. Esse ano inaugura, esse ano inaugura. E
a gente sempre lutando. Temos palavras do Governador conosco, temos
palavras do Secretário de Saúde conosco, tem todas as indicações que
nós trouxemos ao Governo do Estado do Maranhão e mostrando sempre
à população consciente do nosso trabalho, para que esse hospital fosse
concluído. E, graças a Deus, vai trazer uma saúde, melhorando a saúde
da região do Médio Mearim, mais precisamente da cidade de Pedreiras,
Trizidela do Vale. A nossa preocupação agora é justamente o que vai ser
gasto naquele hospital, haja vista que eu falo o que vai ser gasto é se
o Estado realmente vai bancar como deve ser bancado aquele hospital
com as especialidades. Senhor Presidente, eu quero um pouco da sua
tolerância, da sua benevolência nas minhas palavras para eu terminar
o meu discurso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Vinícius Louro, V. Ex.ª tem o
tempo que for necessário. Tempo para o Deputado Vinícius Louro. Pode
dar como quem coloca água para pato lá em Pedreiras.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito obrigado,
Deputado Presidente Wellington do Curso. Hoje a gente acompanhando
o tamanho desse hospital, o que pode ser feito e essas especialidades.
Agora o nosso momento é de cobrar do Governo do Estado que os
recursos realmente possam ir lá para garantir várias e várias
especialidades mediante a saúde da nossa região. Hoje mesmo, o
hospital, nós estamos aguardando aí porque não está ainda totalmente,
vamos dizer assim, aberto, por dificuldades que até eu mesmo entendo.
E também, Senhor Presidente Wellington do Curso, eu não poderia
deixar de vir aqui, dentro dessa retrospectiva, falar das ambulâncias que
nós fizemos indicação, conseguimos uma ambulância com nossa
emenda parlamentar para o município de Pedreiras, ainda na
administração do ex-Prefeito Antônio França, uma ambulância sprint.
Conseguimos asfaltamento do povoado Marianópolis com meio-fio e
sarjeta, que hoje é realidade do povoado Marianópolis, no município de
Pedreiras, como outras benfeitorias. E agora, Senhor Presidente, eu não
poderia também deixar de falar da estrada que liga Trizidela do Vale a
São Luiz Gonzaga, uma estrada realmente que teve participação de
muita gente, haja vista outros que nunca acreditaram na estrada. Quando
era prefeito do município de Trizidela do Vale, diziam: “Essa estrada
não vai sair nunca. Ninguém vai fazer essa estrada”. Parecia que
estavam torcendo para o quanto pior, melhor. Justamente agora me
estranha muito atenção. É o primeiro, Senhor Presidente, é botar o card
lá, dizendo que era o pai da criança, que foi ele que conseguiu, porque
esteve com secretário de Infraestrutura e que estão fazendo parceira em
outros municípios, que conseguiu e tudo, mas não tem história, essa é a
realidade, não tem história para falar para a população, não tem história
de luta para o início dessa estrada. O governador, desde 2015, tinha
feito um vídeo conosco, uma audiência pública que foi até posterior ao
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início da minha luta por essa estrada, na qual ele disse que, até o final do
mandato, ele fazia a estrada Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga.
Voltando no tempo, eu luto por essa estrada desde a época, Deputado
Wellington do Curso, que eu era vice-prefeito de Trizidela do Vale. Os
senhores deputados e senhoras deputadas me perguntam: “Mas, viceprefeito, você não tinha tanta força para conseguir e lutar por uma
estrada tão sonhada de 27 quilômetros numa estrada de não sei quantos
milhões de reais”. Eu disse: “Tinha, porque naquela época eu tinha um
deputado aqui que era meu pai, Raimundo Louro, e aí eu lutava
bastante”. Eu me reuni com os vereadores, fomos às cidades, os
vereadores de Trizidela do Vale e o presidente da Câmara, fomos à
cidade de Paulo Ramos, onde estava a então Governadora Roseana
Sarney e o Secretário era Luís Fernando. Aí a gente foi lá lutar e fazer o
pedido dessa estrada. Teve audiência, nós fizemos audiências públicas
nas Câmaras Municipais em Bernardo do Mearim, em Trizidela do
Vale, Pedreiras, Lima Campos, Igarapé Grande. Todas as cidades da
região do Médio-Mearim justamente para que a gente formasse ali uma
unidade em cobrança à construção da estrada tão sonhada que liga
Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga. Posteriormente, graças a Deus e
o povo do Estado do Maranhão, eu me elejo Deputado Estadual, em
2015, em 2014 assumindo em 2015, e aí eu tive a força como parlamentar
do estado, aqui onde eu estaria mais próximo do governo com o poder
do Legislativo, onde participa também do Executivo, porque aqui nós
aprovamos leis, aqui nós indicamos obras, aqui nós fiscalizamos
recursos, e aí eu teria condições reais de fazer cobrança dessa estrada
tão sonhado de Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga. E pasmem, a
minha primeira Indicação ao Estado do Maranhão foi eu oficializar, em
fevereiro de 2015, o pedido de asfaltamento dessa tão sonhada estrada.
E de lá para cá não parou, todas as vezes, levei a Comissão, quando aqui
assumi na Assembleia Legislativa, fui logo ser Presidente da Comissão
de Obras e Serviços Públicos, desta Casa, onde nós fizemos uma
Audiência Pública, no município de Bacabal, nós fizemos uma
Audiência Pública no município de Trizidela do Vale, onde foram mais
de 6 Deputados, presentes, vistoriamos junto com uma equipe da Sinfra
a estrada de Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga, onde lá, realmente,
a equipe da Sinfra, para que pudesse fazer o Projeto, a avaliação, e dali
fazer a licitação, para fazer o Projeto e do Projeto fazer a licitação da
empresa pra construção da estrada e aí passou também o tempo, a gente
pedindo e lutando aqui às vezes o discurso do Deputado Vinícius Louro
já se tornava enjoado porque já estava sem credibilidade perante à
população, porque o Deputado pedia, o Deputado ia lá via na secretaria,
a secretaria se comprometia comigo tal o início da obra, eu chagava lá
na população anunciava e nunca acontecia e isso veio se assolando até
agora, mas sempre lutando, sempre acreditando e sempre trazendo a
esperança para o povo daquela região, porque é uma estrada que vocês
veem, hoje o povo no verão é uma poeira total; no inverno é o lamaçal
e justamente une as duas princesas do Mearim, que é Pedreiras e
Bacabal e sem falar do grande avanço financeiro capital que vai trazer a
economia que imagine a soja vindo de Balsas até o Porto do Itaqui vai
economizar quase 200 quilômetros se vir por dentro passando por essa
estrada que vai sair bem aqui em Caxuxa. Enfim, foi uma luta incansável
nossa, nós batalhamos, nós tivemos aqui mesmo cobrando, mas a luta
não para, é o que eu sempre tenho dito, agora a nossa luta é justamente,
primeiro, fiscalizar os recursos que vão ser entregues para a construtora
naquela estrada, fiscalizar a qualidade do produto que vai ser usado
naquela estrada, porque nós temos que fiscalizar, porque se o produto
for de péssima qualidade, daqui a pouco, a estrada está toda esburacada,
se o serviço de terraplanagem não for feito como manda justamente
para a capacidade de peso das carretas dos caminhões, nós vamos ter
uma estrada é deteriorada, daqui a alguns dias, e aí nós vamos cobrar,
fiscalizar a qualidade do asfalto, nós vamos fiscalizar justamente como
essa empresa vai colocar esses recursos, porque nós queremos a estrada,
nós lutamos pela estrada. Agora nós queremos uma estrada de qualidade,
uma estrada que condiz com o povo maranhense e, principalmente, uma
estrada que condiz com o povo da nossa região, do nosso Maranhão que
ali principalmente a cidade de Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga.
Senhor Presidente, eu quero lhe agradecer, mas aproveitar o ensejo,
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onde eu quero aqui novamente saudar os deputados, também o
Presidente Wellington do Curso, a galeria, a imprensa e os funcionários
desse Poder. E, além dessas conquistas, nós temos outras conquistas.
Agora mesmo, no mês de agosto, eu fiz a Indicação de uma viatura
policial para o município de Pedreiras. Foi uma Indicação que nós
fizemos no dia 19 de agosto de 2001, protocolada nesta Casa. E para
corroborar mais ainda com essa Indicação, hoje, eu fiz a Indicação
pedindo que aumentem o contingente policial para a cidade de Pedreiras
e região do Médio Mearim. Está insuportável, está intolerável a falta de
segurança que vem acontecendo na cidade de Pedreiras, Trizidela do
Vale e região. Por que, minha gente, eu falo isso? Agora mesmo foi
assassinado um jovem, por motivos escusos ainda que a Polícia está
procurando elucidar. Mas a cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale
parecem um verdadeiro faroeste, por quê? Parece-me que lá, se estão
matando um, hoje, senhores coronéis, Polícia do Gabinete Militar, estão
matando um hoje e deixando um outro amarrado para amanhã. Essa é a
realidade, hoje, no município de Trizidela do Vale, Pedreiras e região do
Médio Mearim. Um dia desse mesmo, aqui da mesma forma, os
assaltos, os roubos de moto, os roubos de loja. E está um verdadeiro
caos na cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale. Eu não estou vindo aqui
para fazer um discurso, querer denegrir a imagem do Governo, querer
falar do Governo. Eu estou aqui é para solicitar, como deputado
estadual, que entendam os governistas, mas como deputado, eu quero o
bem da população. Não adianta a gente vir aqui e falar situações que a
gente não possa resolver. Nós temos é que contribuir e esquecer as
bandeiras partidárias, que não é momento, e ajudar a população. A
população tem que ter segurança. A população de Pedreiras e Trizidela
do Vale está com medo de ir às ruas, de sair com os seus filhos à noite.
Fala-se de um parque ambiental que tem lá. Verdade, inaugurou tudo.
Agora veja lá se o povo está indo com medo de assalto? Se ele estacionar
um carro ou uma moto, vai ser assaltado. O tráfico de drogas aumentou
muito na cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale e na região. E o que nós
pedimos, aqui, senhores deputados, é segurança, é que o Secretário
possa aqui atender as nossas indicações, mandando mais uma viatura
para o município, porque lá é um batalhão. Então são mais de 18 cidades
que aquele batalhão serve. E se aumentar, principalmente, o contingente
da Polícia Militar no 19º batalhão na cidade de Pedreiras. Isso vai ajudar
muito a região do Médio Mearim, haja visto que a Polícia Militar vai
poder se espalhar ainda mais nos bairros próximos das pessoas e fazer
operações. E só o fator psicológico da presença do policial nas ruas, no
bairro já inibe a criminalidade. E outro pedido que eu tenho feito
também, Deputado Senhor Presidente Wellington do Curso, que está na
presidência da Assembleia Legislativa, onde eu quero aqui saudar
novamente os senhores deputados, membros da galeria, internautas,
telespectadores da TV Assembleia. É a questão da água, senhores e
senhoras. Água é vida. Em pleno século XXI, é inadmissível que o povo
passe sede, que o povo não tenha água em suas casas. Infelizmente, a
Caema vem pecando bastante nesse fornecimento de água, haja vista
que são dois critérios. Quando eu fui presidente da Comissão de Obras
e de Serviços Públicos desta Casa e Presidente do Meio Ambiente, a
Caema é uma bomba relógio que está aí, faz um serviço que não é de
qualidade, traz uma água para as casas e devolve para os rios em forma
de esgoto, e aí a gente não vê o Estado também preocupado com essa
situação. Eu mesmo entrei com vários requerimentos aqui na Secretaria
de Meio Ambiente, mas nunca vi a secretaria cobrar da Eneva, que é
uma indústria que tem lá que capta água do Rio Mearim e devolve em
uma quantidade menor e em uma temperatura maior, prejudicando a
sobrevivência dos peixes no Rio Mearim. A Caema acaba de prejudicar
mais o Rio Mearim e não consegue dar o serviço de qualidade, Deputado
Wellington do Curso. Aí nós fizemos uma indicação e depois colocamos
recursos para a Caema para que possam ser feitos reservatórios na
quantidade de mais de 700 mil litros d’água nas partes altas, porque
justamente vai diminuir a questão da vazão, da operação das bombas,
ou seja, se ela hoje trabalha no vermelho, com os reservatórios ela ia
trabalhar no verde. Nas partes altas do município de Pedreiras, a água
não está chegando. Há muitos bairros dependendo de carro-pipa, então
esse reservatório realmente ia ajudar de tal forma que a população ia ter
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sua água garantida. Imaginem, eles abasteciam os reservatórios e, à
noite, soltava a água dos reservatórios para chegar nas casas,
beneficiando também Trizidela do Vale, haja vista que a parte baixa de
Trizidela do Vale, quando se trata da questão da Baixada, ali da Rua do
Campo, o Centro ainda é da Caema de Pedreiras. Enfim, Senhor
Presidente, são várias solicitações, são várias reivindicações que eu
estou aqui fazendo, pedindo ao Governo do Estado do Maranhão que,
além da segurança, vamos olhar para a água. Eu vou bater aqui nessa
tecla, haja vista que eu estou sendo cobrado lá na base e nós, como
representantes do povo, temos que fazer o nosso papel como deputado
estadual que é levar qualidade de vida a nossa população. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Democrática e regimentalmente ou
pelo pedido do Deputado Vinícius Louro?
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Orador inscrito: Deputado Duarte
Júnior.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.
Ata da Septuagésima Terceira Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis de novembro de dois
mil e vinte e um.

ges.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendel LaSegunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Doutora
Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo
Amaral e Valéria Macedo. 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): Professora Socorro Waquim, César Pires, Adelmo
Soares. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em segundo
turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei nº 349/2021, de autoria do
Deputado Ciro Neto, que determina que laboratórios de análises clínicas informem à Secretaria Estadual de Saúde quando algum cliente ou
paciente tenha alteração da hemoglobina glicada. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão
de Saúde, este projeto foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou o
Projeto de Lei nº 483/2021, de autoria da Deputada Andréia Rezende,
alterando a Lei nº 11.538, de 20 de setembro de 2021, que considera
de utilidade pública a Associação Balsense da Pessoa com Deficiência, com sede no município de Balsas, Estado do Maranhão – com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto
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de Resolução Legislativa nº 024/2021, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Sargento Sá, ao
policial militar Antônio Ricardo Mendes Rabelo, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Os Projetos de Lei
nºs: 102/2019 e 298/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior e o
Projeto de Resolução Legislativa nº 044/2020, de autoria da Deputada
Daniella Tema, foram transferidos devido à ausência dos respectivos
autores. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 419/2021,
de autoria do Deputado Neto Evangelista, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº 523/2021,
de sua autoria. Submetido à deliberação da Mesa, o Requerimento nº
173/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Presidente da Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), Senhor Daniel Carvalho,
solicitando informações referentes ao valor total empenhado, liquidado
e pago pelo governo do Estado, nas obras de ampliação da Avenida
Litorânea e requalificação da avenida dos holandeses, a origem desses
recursos, além da porcentagem de andamento e cronograma de entrega,
além disso, que informe a data de início das operações do sistema BRT
na Avenida dos Holandeses. Foi discutido pelo autor, sendo indeferido,
o autor recorreu à decisão o e Requerimento foi incluído na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária. Os Requerimentos nos: 087, 107, 171,
174, 186 e 189/2021, todos de autoria do Deputado Wellington do Curso, foram transferidos para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia
18 de novembro. Inscrito no primeiro horário do Grande Expediente,
falou o Deputado Wellington do Curso, pelo Partido da Social Democracia Brasileira. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, o Deputado Doutor Yglésio usou a Tribuna pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. No Expediente Final, o Deputado Wellington do Curso
voltou à Tribuna. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 16 de novembro de 2021.
Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente
Deputado Wendel Lages
Primeiro Secretário, em exercício
Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária
Ata da Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Wilson Araújo e Silva, realizada no dia onze de
novembro de dois mil e vinte e um.
Presidente Senhor Deputado César Pires.
Às onze horas e quinzeminutos, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José
Wilson Araújo e Silva, concedido através da Resolução Legislativa nº
997/2019, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa nº 134/2020, de
autoria do Deputado César Pires e convidou para compor a Mesa o homenageado, Senhor José Wilson Araújo e Silva e concedeu a palavra ao
Deputado César Pires, autor da proposição, que saudou o homenageado
em nome desta Casa. Em seguida, após a entrega do título de cidadão
maranhense ao Senhor José Wilson Araújo e Silva, feita pelo Deputado César, o homenageado foi à Tribuna para agradecer a comenda. O
Presidente teceu as considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 11 de novembro de
2021.
Deputado César Pires
Presidente

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 044/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.064 /2021
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Senhora
Ana Cristina Brandão Feitosa.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Senhora Ana Cristina Brandão Feitosa.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 17 de novembro de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 001/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº
188/2020, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Institui
a gratuidade de acesso a plataformas virtuais que permitam continuidade às atividades do processo educacional, em virtude da Covid-19.
O Projeto de Lei, em epígrafe, determina o estabelecimento da
gratuidade do acesso de dados móveis às plataformas virtuais ou aplicativos de reuniões aos discentes, docentes e demais servidores da Rede
Pública de Educação do Estado do Maranhão durante a vigência do
Estado de Calamidade relacionada à pandemia da Covid-19.
Registra a justificativa do autor, que o acesso de dados à aplicativos de redes sociais são oferecidas gratuitamente pelas empresas, o que
não as causaria qualquer prejuízo considerável em fornecer o acesso a
plataformas tais como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e congêneres, diante a responsabilidade social de prover a educação.
Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania desta Casa (Parecer nº 270/2021), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia.
Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a”, do Regimento Interno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e
financeiros para a educação, caso em espécie.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
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vância da proposição.
A pandemia causada pelo Coronavírus e as medidas protetivas com o isolamento social tornaram o mundo online. As mais
diferentes organizações estão mobilizando uma série de ações para
manter o relacionamento com seus clientes e fornecedores de forma remota, além de solidarizar-se com a emergência do momento,
incentivando as pessoas a ficar em casa. E, rapidamente, disponibilizando seus produtos e serviços muitas vezes de forma gratuita.
Os ambientes virtuais de aprendizagem são plataformas que
permitem organizar as “salas virtuais” e criar cursos online. É importante e urgente que a sua escola ou Instituição de Ensino Superior escolha uma ferramenta e coloque em operação.
Estas Plataformas dispõem de ferramentas de comunicação
para postar avisos, criar debates e discussões por meio de fóruns,
enviar mensagens, calendários para a gestão das atividades; ferramentas de gestão de conteúdos para a criação e incorporação de
novos conteúdos, de tarefas e atividades para a avaliação dos estudantes; ferramentas de gestão da aprendizagem; relatórios para
acompanhar a evolução e estatística dos estudantes.
Para tanto, sugere o presente Projeto de Lei, a disponibilização pelas empresas concessionárias de telecomunicações da gratuidade de dados para aplicativos específicos que permitam aos
profissionais da Rede Pública de Educação a manutenção de suas
atividades, através da metodologia à distância.
Sendo a educação um direito de todos, e o acesso gratuito
às plataformas virtuais, essencial para uma satisfatória continuidade do
processo edcucacional dos alunos da rede pública do Estado do Maranhão, faz a aprovação deste projeto de lei necessária e urgente.
Em virtude das considerações acima expostas, o Projeto de
Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito
desta comissão técnica pertinente.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 188/2020.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 188/2020, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
_____________________

Vota contra
___________________
___________________
___________________
_________________________

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 002/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº
194/2020, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Obriga
as escolas públicas e privadas, no âmbito do Estado do Maranhão,
a disponibilizarem cadeiras em locais determinados aos Portadores
de Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH e
com Transtorno do Espectro Autista - TEA.
O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que as instituições de
ensino públicas e privadas no âmbito do Estado do Maranhão, ficam
obrigadas a disponibilizarem em suas salas de aula acentos na primeira
fila aos alunos com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade –
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tdah, bem como aos alunos diagnosticados com transtorno do espectro
autista – tea, assegurando seu posicionamento afastado de janelas.
Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania desta Casa (Parecer nº 778/2020), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia.
Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento Interno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e
financeiros para a educação, caso em espécie.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e relevância da proposição.
Sendo a educação de qualidade um direito de todos, e a proteção
e a integração social das pessoas com deficiência um direito constitucional, faz a aprovação deste Projeto de Lei necessária e urgente.
Em virtude das considerações acima expostas, o Projeto de Lei
deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
comissão técnica.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 194/2020.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 194/2020, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
_____________________

Vota contra
__________________
__________________
__________________
_________________________

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 003 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária
nº 260/2020, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso,
que Institui obrigatoriedade de inclusão de intérpretes da Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS, nos telejornais, nas propagandas
e programas institucionais do Governo Estadual transmitidos nas
emissoras televisivas no âmbito do Estado do Maranhão, na forma
que especifica.
Nos termos da presente Propositura de Lei, torna obrigatória a
inclusão de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - Libras pelas
emissões de televisão estabelecidas no âmbito do Estado do Maranhão,
em todos os seus telejornais e programações locais, bem como nas propagandas e programas institucionais estaduais por elas transmitidos.
Ademais, o Projeto de Lei, prevê ainda, que as emissoras de televisão deverão promover uma comunicação inclusiva e de qualidade,
que ofereça amplo acesso às pessoas com deficiência auditiva a todas a
suas grades de programação local.
Aprovada, com Emenda Substitutiva, a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa (Parecer nº
251/2021), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

18
18

QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a”, do Regimento Interno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e
financeiros para a educação, caso em espécie.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e relevância da proposição.
Quanto à temática, a inclusão social de pessoas com deficiências, em especial com relação aos sujeitos surdos, requer a
realização de uma série de políticas públicas inclusivas capazes de
promover a inserção social, nas suas mais variadas dimensões, de
indivíduos que por algum motivo são excluídos ou ficam à margem
do processo de socialização e de construção da cidadania.
Muitos avanços em relação a isso aconteceram, contudo os
deficientes, no nosso caso os surdos, ainda sofrem com alguns resquícios de falta de acessibilidade que dificultam em muito seu cotidiano, suas vidas e, consequentemente, seus processos de formação, inserção e interação educacional, social, político, econômico e
cultural. Falta de intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) em muitas escolas e instituições públicas (hospitais, correios,
prefeituras, etc.) e a ausência de número significativo de telefones
públicos adaptados para surdos são apenas dois exemplos desses
problemas que impossibilitam a inserção social plena da pessoa
surda em nosso país.
A televisão, assim como os quadros anteriormente citados,
também representa um desses resquícios que negativamente influem na realidade e na vida dos surdos. O sistema Closed Caption
(CC) por mais que represente um avanço importante em termos de
inclusão está distante de resolver o problema da acessibilidade para
os sujeitos surdos, principalmente quando levamos em consideração o fato de que a primeira língua dos surdos é a LIBRAS, não o
português. (1).
O autor da presente propositura de lei, alega que a discriminação em razão da deficiência e, toda forma de distinção, restrição
ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha efeito de prejudicar,
impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e
das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, incluindo
a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias
assertivas no rol das discriminações impostas a esses cidadãos é
ilegal pois, violam a legislação vigente sobre a temática e atentam
contra os direitos e liberdades fundamentais constitucionalmente
garantidos as pessoas com deficiência.
Diante das considerações expostas, o Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta Comissão
Técnica Permanente.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 260/2020.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 260/2020, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio

Vota contra
___________________
___________________
___________________
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 004 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº
510/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
Assegura aos alunos, cuja mãe ou responsável possua dependente
portador de microcefalia ou doença rara, a prioridade de vagas nas
escolas de tempo integral da rede pública de ensino do Estado do
Maranhão, desde que essas escolas não exijam realização de prova
para ingresso do aluno.
Segundo o art. 2º da proposição, a prioridade de vaga dar-se-á
mediante a apresentação dos seguintes documentos: Laudo médico
especificando a doença e suas consequências; e, Documento comprovando que o aluno reside com a mãe ou responsável pela criança ou
adolescente portador de microcefalia ou doença rara.
Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania desta Casa (Parecer nº 770/2019), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia.
Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento Interno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e
financeiros para a educação, caso em espécie.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e relevância da proposição.
No contexto escolar, os indivíduos com microcefalia ou com
doenças raras comumente apresentam dificuldades de aprendizagem, demandando a necessidade de acompanhamento por profissionais que possam criar ambientes de aprendizagens diferentes,
proporcionando a esse aluno compreender suas dificuldades superando suas limitações.
A criança com microcefalia pode apresentar atraso mental,
alterações físicas como dificuldade para andar, problemas de fala e
hiperatividade ou convulsões. Porém, estas consequências da doença não surgem em todos os casos e, algumas crianças podem se desenvolver normalmente e ter uma inteligência normal porque isso
depende da gravidade da sua microcefalia.
Considerando que as crianças com microcefalia também podem
aprender quando estimuladas precocemente em ambientes inclusivos,
ricos e estimulantes, que ofereçam, por meio de ação interdisciplinar,
as condições necessárias ao seu desenvolvimento integral, faz-se necessário a prioridade de sua matrícula nos estabelecimentos de ensino de
tempo integral da rede pública do estado do maranhão, visando proporcionar às famílias dessas crianças, o mínimo de colaboração numa
rotina que não é fácil, e se faz necessária como medida eficaz na busca
por qualidade de vida e justiça social.
Diante das considerações expostas, o Projeto de Lei deve
prosperar, em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta Comissão Técnica Permanente, vez que vem proporcionar meios de acesso à educação àquelas pessoas que ao longo da história vem sofrendo
discriminação.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 510/2019.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 510/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
_____________________

Vota contra
__________________
__________________
__________________
_________________________

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 005/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº
063/2021, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que Institui
o Programa “Jovem Doador”, a ser realizado no Estado do Maranhão, anualmente, na última semana do mês de novembro, com o
objetivo de conscientizar os alunos do ensino médio da rede estadual
sobre a importância de tornarem-se doadores regulares de sangue,
visando aumentar o estoque do CENTRO DE HEMATOLOGIA
E HEMOTERAPIA do Estado do Maranhão – HEMOMAR, para
atender ao grande aumento da demanda durante as duas maiores
festas populares do Maranhão: o Carnaval e o São João.
Nos termos do presente Projeto de Lei, a Secretaria da Educação
Estadual, através do Departamento de Ensino Médio, e o CENTRO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – HEMOMAR ficam responsáveis pelo planejamento e execução das ações que serão desenvolvidas
durante a semana nas unidades de ensino, com o objetivo de conscientizar e motivar os jovens estudantes a aderir ao programa “Jovem Doador”.
Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania desta Casa (Parecer nº 177/2021), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia.
Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento Interno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e
financeiros para a educação, caso em espécie.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e relevância da proposição.
As crianças e adolescentes tem pouco entendimento sobre a
doação de sangue, embora seja um assunto bastante conhecido e
divulgado pela televisão. Acredita-se que as crianças ainda carregam mitos relacionados à doação de sangue que as impedem de se
tornarem futuros adultos doadores. A falta de informação e conhecimento tem efeito prejudicial sobre os números de doadores fazendo com que o as bolsas de sangue ainda sejam insuficientes nos
hemocentros.
O ambiente escolar é o momento e local ideal para divulgação
e educação em saúde, pois corresponde ao ambiente onde os alunos
já estão preparados para aprender algo novo. Durante a aula expositiva pode-se evidenciar a mudança de posicionamento em relação
ao tema abordado após orientação em sala de aula e os estudantes
onde a doação pode ser demostrado como um ato social, de ajuda
a quem precisa.
O autor da presente propositura de Lei pontua em sua justificativa, que a manutenção de estoque de sangue na capital do
Maranhão é uma preocupação constante durante o ano inteiro e em
determinados meses aumenta bastante o que preocupa a direção
do CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – HEMOMAR, situação esta que se agravou com o advento da pandemia do
Coronavírus, pois são os doadores voluntários são os que propor-
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cionam o aumento do estoque de sangue nos hemocentros e, consequentemente, é quem vai salvar muitas vidas através desse ato
voluntário e de grande importância.
Diante da necessidade de bolsas sangue nos centros de saúde
de todo o Estado do Maranhão, o presente Projeto de Lei se faz essencial considerando a volta às aulas presenciais durante a pandemia de covid-19, devendo o mesmo prosperar em sede de análise de
mérito legislativo, no âmbito desta Comissão Técnica Permanente,
visto que objetiva conscientizar e motivar os jovens estudantes a
aderir ao Programa “Jovem Doador”.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 063/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 063/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
_____________________

Vota contra
_________________
_________________
_________________
_________________________

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 006 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº
330/2021, de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que “Reconhece o artesanato produzido e comercializado diretamente pelas
Comunidades Indígenas como de relevante interesse cultural do
Estado do Maranhão e dá outras providências.”
O Projeto de Lei, ora em análise, prevê o reconhecimento do artesanato produzido e comercializado diretamente pelas comunidades indígenas como de relevante interesse cultural do Estado do Maranhão.
Considerando-se comunidades indígenas àquelas organizadas
nos municípios de forma coletiva, reconhecidas pelas respectivas entidades de representação, entre elas a Comissão Estadual de Articulação
de Políticas Públicas para Povos Indígenas – COEPI no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) e a Funai – Fundação Nacional do Índio.
Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania desta Casa (Parecer nº 609/2021), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia.
Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “c”, do Regimento Interno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito a desenvolvimento cultural, patrimonial, histórico, artístico e científico, caso em
espécie.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e relevância da proposição.
Registra a Justificativa da autora da presente propositura de Lei,
No Maranhão, a população indígena corresponde a 0,5% da população
total, ocupando o estado a décima colocação no ranking de proporção
indígena nos estados e segunda no Nordeste e 4,3% da população total
de indígenas no país. De acordo com o Censo Demográfico de 2010
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do IBGE, a população dos povos indígenas maranhenses encontrava-se
assim distribuída, sendo os guajajaras um dos mais numerosos do Brasil
(ocupando a sexta posição).
Nesse sentido, o Projeto de Lei que trata da necessidade de políticas públicas quanto ao reconhecimento da produção artesanal indígena,
como patrimônio de relevante interesse cultural do Maranhão, visa o
acolhimento de sua condição nômade, bem como, que os entes organizem a comercialização de tais artesanatos.
Diante o exposto, o presente Projeto de Lei se faz essencial
ao reconhecimento da produção artesanal indígena, como patrimônio de relevante interesse cultural do Maranhão, devendo o Projeto
de Lei prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito
desta Comissão Técnica Permanente, visto que objetiva o fortalecimento das comunidades indígenas, viabilizando sua subsistência na
organização econômica e cultural de nosso Estado.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 330 /2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 330/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
_____________________

Vota contra
________________
________________
________________
_________________________

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 007 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº
083/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
“Reconhece a educação como atividade essencial no Estado do Maranhão ainda que em períodos de emergência, calamidade, pandemia ou epidemia.”
Aprovada a proposição, na forma do texto original, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa Legislativa (Parecer
nº 734/2021), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.
Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento Interno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos
e financeiros para a educação, caso em espécie.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e relevância da proposição.
Justifica o Autor da propositura, que o fechamento das escolas acarretam problemas sociais intangíveis, tamanha as consequências para a sociedade em se proibir a realização das atividades
de ensino do nosso Estado.
Ademais, a proibição do funcionamento de escolas tem acarretado um colapso no sistema de ensino, como a demissão de diversos professores e profissionais da educação.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Segundo a UNESCO o fechamento das escolas acarreta altos
custos sociais e econômicos para as pessoas nas diferentes comunidades. Seu impacto, porém, é particularmente grave para os meninos e
as meninas mais vulneráveis e marginalizados, assim como para suas
famílias. As perturbações resultantes daí exacerbam as disparidades já
existentes nos sistemas educacionais, mas também em outros aspectos
de suas vidas, incluindo: aprendizagem interrompida; má nutrição;
confusão e estresse para professores; pais despreparados para a
educação a distância em casa; desafios na criação, manutenção e
melhoria do ensino a distância; lacunas no cuidado às crianças; altos custos econômicos; pressão não intencional nos sistemas de saúde; maior pressão sobre as escolas e sobre os sistemas educacionais
que permanecem abertos; aumento das taxas de abandono escolar;
maior exposição à violência e à exploração; isolamento social e ;
desafios para mensurar e validar a aprendizagem.1
Diante das considerações expostas acima, dada a importância
do tema previsto na presente iniciativa, o Projeto de Lei deve prosperar
em sede de análise de mérito legislativo nesta comissão temática, motivo pelo qual voto por sua aprovação.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 083/2021.
É o voto.
1

https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 083/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio

Vota contra
__________________
__________________
__________________

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 008 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº
360/2021, de autoria do Senhor Deputado César Pires, que “Dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso
sexual e dá outras providências”.
Aprovada a proposição, na forma de substitutivo, pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa Legislativa (Parecer nº
663/2021), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.
Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento Interno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos
e financeiros para a educação, caso em espécie.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e relevância da proposição.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Justifica o Autor que a presente proposição mostra-se relevante, uma vez que, além de possibilitar a educação de crianças e
adolescentes sobre situações de violência intrafamiliar e abuso sexual, garantirá a outras pessoas de suas famílias o conhecimento
sobre esta matéria, uma vez que os estudantes são grandes disseminadores do conhecimento adquirido nas escolas.
O relatório mundial sobre violência e saúde, elaborado pela
Organização Mundial de Saúde em 2002, aborda a questão da violência intrafamiliar. 1
Esse triste fenômeno pode ser manifestado de várias formas,
tais como a agressão física, abuso sexual, abuso psicológico, negligência, abandono e maus-tratos, dentre outras.
A abordagem em ambiente escolar do conteúdo da proposta é
importante, uma vez que garante a segurança aos alunos que neste
ambiente se sentem protegidos e acolhidos, estando também dispostos a conhecer sobre diversos assuntos.
Infelizmente, os índices de violência em ambiente familiar
ainda são crescentes e este assunto não pode ser tratado como tabu,
pois a informação é a maior fonte de prevenção, sendo também instrumento para que essa terrível situação seja cada vez mais denunciada e prevenida.
Segundo Matéria do G1, publicada em outubro de 2020, a
Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informou que foram registrados 75 casos de estupro de vulnerável na Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente (DPCA). O Estado teve uma alta de 26%
no número de casos de violência e abuso sexual a crianças e adolescentes durante o isolamento social. Desde o início de março, mais de
26 mil denúncias de agressões contra vulneráveis foram registrados
pelo Disque-100. Nos primeiros oito meses de 2020, o quantitativo
de Boletins de Ocorrência (BO), já somam 500, contra 920 do ano
passado. Ocorrências de crime sexual já passam de 114, contra 166
em 2019, de janeiro a dezembro.
De acordo com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
e Participação Popular, até o mês de julho deste ano, quando os protocolos de isolamento estavam mais rígidos, o Disque Direitos Humanos já havia registrado 86.837 denúncias envolvendo crianças e
adolescentes no Maranhão. Desse total, 17.029 eram de violência
sexual, correspondendo 19,6% dos casos. 2
2 https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/10/05/maranhao-registrou-75-casos-de-abuso-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-em-2020.ghtml
Considerando que muitas são as crianças que sofrem violência
no estado do maranhão, faz-se necessária a aprovação da presente propositura de lei para que as crianças e adolescentes possam identificar as
diversas formas de violência e assim, busquem ajuda para não comprometerem seu futuro com danos psicológicos, muitas vezes irreversíveis
causados pela violência, o que compromete seu futuro e a evolução da
sociedade.
Diante das considerações expostas acima, dada a importância
do tema previsto na presente iniciativa, o Projeto de Lei deve prosperar
em sede de análise de mérito legislativo nesta comissão temática, motivo pelo qual voto por sua aprovação.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 360/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 360/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
1
OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial sobre violência e saúde Genebra, 2002.
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em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
_____________________

Vota contra
_________________
_________________
_________________
_________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 046 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 479/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Obriga as concessionárias de serviços públicos de água e luz a disponibilizarem, nas faturas
de consumo, informações sobre débitos vencidos e mecanismos para
sua quitação.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 838/2021). Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente
para análise meritória.
Registra a justificativa do autor que, o presente Projeto de Lei
visa prevenir os danos patrimoniais que os consumidores venham
a sofrer.
Cabe salientar que o acesso ao fornecimento de água e de
energia elétrica são essenciais para vida digna de cada cidadão. A
suspensão do fornecimento destes serviços em decorrência da inadimplência, mesmo que passível de debates e interpretações jurídicas diversas é uma prerrogativa exercida pelas concessionárias.
No entanto, muitos consumidores dos serviços, em decorrência de
extravio, esquecimento ou outra intempérie, veem-se privados do
acesso a estes serviços, mesmo estando com a fatura do mês vigente
adimplida.
O não conhecimento de dívidas anteriores, além da suspensão
do fornecimento do serviço, resulta na inclusão do consumidor no
cadastro de inadimplentes e no pagamento de taxas significativamente onerosas para religação do serviço. Com este Projeto, todo
esse trâmite pode ser evitado. Por isso, faz-se necessário a reimpressão da fatura com o respectivo código de barras junto à nova
fatura, sem impor ao consumidor recorrer aos endereços físicos e
eletrônicos das concessionárias. Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.
Logo, o Projeto de Lei em questão tem por finalidade deixar
o consumidor alerta quanto aos seus débitos frente às concessionárias de serviços públicos, de forma a evitar transtornos em relação
ao corte de tais serviços e de modo a atingir o outrora relatado:
resguardar os danos patrimoniais que os consumidores venham a
sofrer.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a relações de consumo e medidas de defesa
do consumidor, caso em espécie.
Com efeito, a iniciativa tratada na propositura é de grande relevância, visto que é fundamental para resguardar o consumidor, bem
como oferecer respostas positivas para as concessionárias, como bem
esclarece o autor da propositura de Lei.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação
no mérito do Projeto de Lei, sob exame.
VOTO DA RELATORA:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
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oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 479/2019.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das
Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 479/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relatora: Deputada Professora Socorro Waquim
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Zé Inácio
DeputadoAntônioPereira

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 047/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 447/2021, de
autoria do Senhor Deputado Adriano, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de agências bancárias disponibilizarem abrigo adequado
de proteção contra sol e chuva aos clientes e usuários que ficam
em fila de espera na área externa do estabelecimento e dá outras
providencias.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 804/2021). Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente
para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a relações de consumo e medidas de defesa
do consumidor, caso em espécie.
Esclarece a justificativa do autor, que a propositura de Lei
tem por objetivo determinar que as agências bancárias e casas lotéricas, localizadas no âmbito do Estado do Maranhão ficam obrigadas a disponibilizarem abrigo adequado de proteção contra sol
e chuva aos clientes e usuários que ficam em fila de espera na área
externa da agência.
As grandes filas que têm se formado na frente das agências
bancárias e casas lotéricas principalmente nas datas de pagamento
dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS) e saque do auxílio emergencial, tem sido um desrespeito com o brasileiro que vem sendo penalizado ficando debaixo
de sol e chuva.
Entre as pessoas na fila estão idosos, deficientes, pessoas do
grupo de risco do Covid-19, gestantes e mulheres com criança de
colo que acabam passando mal em decorrência a exposição das
condições mencionadas, bem como ficam expostas a contaminação
pelo Covid-19. Essa justificativa por si só atende a pertinência da
matéria.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse público e visa beneficiar o consumidor
maranhense, pelo que opino pela aprovação no mérito do Projeto de
Lei, sob exame.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 447/2021.
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É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das
Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 447/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Professora Socorro Waquim
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira

Vota contra
_____________
_____________
_____________
______________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 048 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 419/2021,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Proíbe o
corte no fornecimento de água, energia elétrica e gás em abrigos de
idosos, orfanatos, centros terapêuticos de dependentes químicos e
instituições, filantrópicas enquanto perdurar a vigência do Decreto
Estadual de Calamidade Pública em decorrência da Pandemia causada pela Covid-19.
O presente Projeto de Lei, proíbe o corte no fornecimento de
água, energia elétrica e gás em abrigos de idosos, orfanatos, centros terapêuticos de dependentes químicos e instituições filantrópicas enquanto perdurar a vigência do Decreto Estadual de Calamidade Pública em
decorrência da pandemia causada pela Covid-19.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 760/2021). Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente
para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre
matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do consumidor, caso em espécie.
Esclarece a justificativa do autor do Projeto de Lei, que não
há dúvida que a matéria contida no bojo desta propositura trata de
medida justa e de largo alcance social. Os abrigos de idosos, orfanatos, centros terapêuticos de dependentes químicos e instituições
filantrópicas prestam à sociedade um serviço público de extrema
relevância, uma vez que cuidam de pessoas especiais, a exemplo dos
nossos idosos, das crianças e adolescentes órfãos, ou em situação de
abandono.
Sabe-se que em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, a rotina de muitas destas instituições foi bastante prejudicada. As medidas de isolamento, necessárias para salvar vidas, fez
com que a quantidade de doações destinadas para estas entidades
diminuísse consideravelmente, afetando assim as suas respectivas
finanças.
Desta forma, para fins de possibilitar a manutenção das atividades laborativas destas instituições, faz-se necessário que o poder público adote medidas que venham ao encontro do interesse
público, razão pela qual se justifica a apresentação desta proposta
legislativa que possui caráter excepcional e privilegia sobretudo o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

quado à satisfação do interesse público, visto que a propositura, em epígrafe, vem proporcionar a estas instituições a garantia do fornecimento
de água, energia elétrica e gás enquanto perdurar a vigência do Decreto
Estadual de Calamidade Pública em decorrência da pandemia causada
pela Covid-19. Importante destacar que a segurança jurídica da continuidade do serviço não isenta as unidades consumidoras do pagamento
de eventuais valores devidos à concessionária prestadora do serviço,
pelo que opino pela aprovação no mérito do Projeto de Lei sob exame.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 419/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 419/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Professora Socorro Waquim
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
NIA

Vota contra
______________
_____________
______________
______________

“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:
XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurídico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”
O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que enquadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (conveniência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura
administrativa da Assembleia, ou seja Dispõe sobre a alteração, transformação e extinção de cargos do Quadro de Pessoal Permanente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
No caso em tela, não há qualquer vício a macular o projeto, estando ele em consonância com as disposições constitucionais e regimentais
desta augusta Casa.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 540/2021, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do texto original
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 540/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 883 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 540/2021, de autoria da Mesa Diretora, que
Dispõe sobre a alteração e transformação de cargos do Quadro de Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
dá outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam transformados os
cargos do Quadro de Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, constantes do Anexo Único desta propositura
de Lei, sendo que as atribuições, requisitos, demonstrativo da estrutura
de cargos e demais características referentes aos cargos de provimento
efetivo de que trata esta Lei, são os definidos na Lei n° 8.838 de 11 de
julho de 2008 e suas alterações.
Prevê ainda a propositura, que o provimento dos cargos transformados e alterados por esta Lei dar-se-á de forma gradual, mediante
autorização da Mesa Diretora, observada a disponibilidade orçamentária.
Vale ressaltar, que a presente propositura de Lei, não implicará
em aumento de despesas e sua execução correrá à conta do orçamento
próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III,
preceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:
Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
(...)
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções
de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art.
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que compete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização,
extinção de cargos senão vejamos:
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Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
DeputadoAntônio Pereira
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 884 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 541/2021, de autoria da Mesa Diretora, que
Dispõe sobre a alteração de cargos do Quadro de Pessoal Temporário
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam alterados, a nomenclatura dos Cargos em Comissão do Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa na forma do Anexo Único desta Lei,
sendo que as atribuições, requisitos e demais características referentes
aos cargos com nomenclatura alterada de que trata o caput, serão definidos por ato da Mesa Diretora.
Prevê ainda a propositura, que o provimento dos cargos alterados
por esta Lei dar-se-á de forma gradual, mediante autorização da Mesa
Diretora, observada a disponibilidade orçamentária.
Vale ressaltar, que a presente propositura de Lei, não implicará
em aumento de despesas e sua execução correrá à conta do orçamento
próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III,
preceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:
Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
(...)
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
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criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções
de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art.
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que compete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização,
extinção de cargos senão vejamos:
“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:
XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurídico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”
O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que enquadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (conveniência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura
administrativa da Assembleia, ou seja Dispõe sobre a alteração, transformação e extinção de cargos do Quadro de Pessoal Permanente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
No caso em tela, não há qualquer vício a macular o projeto, estando ele em consonância com as disposições constitucionais e regimentais
desta augusta Casa.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 541/2021, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do texto original
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 541/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
DeputadoAntônio Pereira

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE
2021, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO
“LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES– PRESIDENTE
ANTONIO PEREIRA
CIRO NETO
DOUTOR YGLÉSIO
WENDELL LAGES
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 880/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
491/2021, que em cumprimento à Emenda Constitucional nº 103/2019,
institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Estado
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do Maranhão, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias
e pensões pelo Regime de Previdência de que trata o art. 40, da Constituição Federal, e dá outras providências
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 878/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
344/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de disponibilização do código QR em todas as placas
de obras públicas estaduais
AUTORIA: Deputado CIRO NETO,
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 842/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
160/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), que Cria a “Semana
Estadual do Empreendedorismo Feminino”, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 843/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
266/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), que Institui março
como mês de conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão
ofensiva física no Sistema de Ensino Público e Privado, no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 844/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
069/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), que Dispõe sobre
o Direito à Saúde Mental nos Ambientes Penitenciários construídos e
mantidos pelo Estado do Maranhão
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 865/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 352/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL),
que Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, Diretrizes para o “Programa SER Criança” e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 863/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
394/2021, que Proíbe, no âmbito do Estado do Maranhão, que planos e
seguros privados de assistência à saúde exijam consentimento do companheiro para a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) ou Sistema
Intrauterino (SIU) em mulheres casadas, em união estável ou qualquer
forma de relacionamento afetivo.
AUTORIA: Deputado Duarte Junior
RELATORIA: Deputado Ciro Neto
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 871/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
469/2021, que Institui diretrizes para criação do “Programa de Suporte
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Emocional para crianças e adolescentes nas escolas públicas do Estado
do Maranhão
AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

ORDINÁRIA Nº 492/2021, que Institui Diretrizes para criação do Selo
“Amigo da Criança e do Adolescente” no Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 872/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
358/2021, que Determina que os agressores que cometerem o crime de
maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido,
bem como participe de medidas de conscientização.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 813/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
463/2021, que Dispõe sobre o direito ao pagamento de meia tarifa pelos
idosos, nos estacionamentos pagos no Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO:APROVADO pela PREJUDICABILIDADE por
unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 867/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
429/2021, que Institui o Estatuto da Desburocratização no Estado do
Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO na forma de Substitutivo por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 839/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
533/2019, que Dispõe acerca do direito de usuários do sistema de saúde privado a acompanhante durante todo o tempo de permanência em
atendimento ou internação.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 860/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 488/2021, que Cria o Programa de Bandas de Música, Marciais e Fanfarras nas Escolas da Rede Pública Estadual do Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por maioria nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Antônio Pereira.

PARECER Nº 875/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
485/2021, que Estabelece Diretrizes para a criação da Política Pública
de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar, no âmbito do Estado
do Maranhão
AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 866/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
487/2021, que Institui o Dia Estadual de Bandas e Fanfarras.
AUTORIA: Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 882/2021 – ao PROJETO DE LEI Nº 520/2021,
que Institui o “Mês do Outubro Rosa” no Calendário de Eventos do Estado do Maranhão e dá outras providencias
AUTORIA: Deputada SOCORRO WAQUIM
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 870/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 482/2021, que “Dispõe sobre a estadualização de estrada vicinal na forma específica.
AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por maioria nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Wendell Lages.
PARECER Nº 861/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 497/2021, que Institui o Programa Estadual de Recolhimento de Resíduos derivados de óleo vegetal, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por maioria nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
PARECER Nº 809/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
318/2021, que Dispõe sobre a Revacinação Contra a Covid-19 em Idosos, Profissionais de Saúde e Pessoas com Comorbidades no âmbito
do Estado do Maranhão
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 874/2021 – Emitido ao

PROJETO DE LEI

PARECER Nº 853/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
504/2021, que Considera de Utilidade Pública a Associação de Moradores do Bairro Nova Açailândia, com sede e foro no Município de
Açailândia, Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 849/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
489/2021, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Aitana, no
Município de São Luís, Estado do Maranhão
AUTORIA: Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 854/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
503/2021, que Considera de Utilidade Pública o Centro de Defesa da
Vida e dos Direitos Humanos de Bom Jesus das Selvas - MA, com sede
e foro no Município de Bom Jesus das Selvas, Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

26
26

QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

PARECER Nº 855/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
502/2021, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Moradores da Vila CAPELLOZA, com sede e foro no Município de Açailândia, Estado do Maranhão
AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 736/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/2021, que Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Deputado Federal Lucas Vergilio.
AUTORIA: Deputada PROFESSORA SOCORRO WAQUIM
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 859/2021– Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/2021, que Concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador Francisco
José de Carvalho Neto.
AUTORIA: Deputada SOCORRO WAQUIM
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 833/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 075/2021
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admiração em comemoração aos 4 anos de instalação da Casa da Mulher
Brasileira em São Luís - MA, na pessoa da Diretora da Casa da Mulher
Brasileira, Dra. Susan Lucena Rodrigues.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 847/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 076/2021
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admiração ao Senhor Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel, parabenizando-o
pelo excelente trabalho prestado como Secretário na Secretaria Municipal de Comunicação -SECOM.
AUTORIA: Deputada WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 846/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 077/2021
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admiração à Dra. Anna Graziella Neiva, parabenizando-a pela posse como
nova integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político
(ABRADEP).
AUTORIA: Deputada WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por maioria nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
PARECER Nº 848/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 078/2021
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, à Associação Comitê
Maranhão da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela
Vida
AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 857/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 079/2021

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admiração aos 125 anos da Educação Adventista no Brasil
AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 858/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 080/2021
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admiração ao Diretor Regional da Educação Adventista do Norte do Maranhão, o Senhor Marcelo de Queiroz Silva Matos
AUTORIA: Deputado Wendell Lages,
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 826/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 072/2021 –
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, aos Policiais Militares do Batalhão de Choque, CB PM FÁBIO NOGUEIRA SILVA, SD PM JARDEL
SILVA FERNANDES, SD PM JOÃO BASÍLIO GONÇALVES TIBERE, que demonstraram alto grau de responsabilidade, desempenhando
suas funções com entusiasmo, dedicação, seriedade, profissionalismo,
capacidade e perseverança no cumprimento de suas missões
AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 828/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 074/2021
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admiração aos Policiais Militares do Estado do Maranhão do 6º Batalhão,
Josadak Soeiro, Renata Frazão e Cláudio Val, pela atitude de coragem,
de forma heroica, não mediu esforço para salvar a vida de um bebê que
aconteceu no bairro Cidade Operária.
AUTORIA: Deputada WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 856/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 081/2021 –
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, a todos os gestores escolares
da Regional de Timon/MA, pelo ótimo desempenho na avaliação dos
servidores dos Centros Educa Mais.
AUTORIA: Deputada RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 829/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 071/2021 –
PROPÕE MOÇÃO DE PESAR, à Família do Senhor Pedro Paulo
Romano Lopes – competente e renomado Advogado deste Estado,
que contribuiu significativamente para defesa de grandes causas
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 851/2021 Emitido ao VETO TOTAL APOSTO
AO PROJETO DE LEI Nº 0008/2020, que Dispõe sobre a proibição
de venda de materiais escolares, métodos de ensino e similares pelas
instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, médio, superior e de pós-graduação, exclusivamente em um único estabelecimento, no âmbito do Estado do Maranhão
AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: Por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Total,
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nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Doutor Yglésio.
PARECER Nº 852/2021 Emitido ao VETO TOTAL APOSTO
ao PROJETO DE LEI Nº 619/2019, que Dispõe sobre a divulgação
dos pacientes em fila de espera que aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros
procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e de instituições conveniadas prestadoras de serviços ao Sistema Único de Saúde
- SUS, no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: Por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Total,
nos termos do voto do Relator, contra o voto dos Senhores Deputados Ciro Neto e Doutor Yglésio.
PARECER Nº 799/2021 Emitido ao VETO PARCIAL APOSTO ao PROJETO DE LEI Nº 195/2021, que Dispõe sobre o direito à
saúde das mulheres que passem por perdas gestacionais no Estado do
Maranhão
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: Pela REJEIÇAO do Veto Parcial , nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 17 de novembro de 2021.
DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA AOS 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2021, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS - PRESIDENTE
ANTONIO PEREIRA – VICE PRESIDENTE
CIRO NETO
SOCORRO WAQUIM
HELIO SOARES
CARLINHOS FLORENCIO
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER DE MERITO Nº 029/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 491/2021, que dispõe cumprimento à
Emenda Constitucional nº 103/2019, institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Estado do Maranhão, fixa o limite
máximo para a concessão de aposentadoria e pensões pelo Regime
de Previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, e dá
outras providências.”
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
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RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE
2021, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO
“LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES– PRESIDENTE
ANTONIO PEREIRA
DOUTOR YGLÉSIO
RAFAEL LEITOA
NETO EVANGELISTA
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 883/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
540/2021, que Dispõe sobre a alteração e transformação de cargos do
Quadro de Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 884/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
541/2021, que Dispõe sobre a alteração de cargos do Quadro de Pessoal
Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 18 de novembro de 2021.
DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão
ATA n° 019/2021
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
019/2021-ALEMA. OBJETO: aquisição de equipamentos de informática (notebooks, computadores all-inn-one touch screen, switches, no
breaks, media gateway, telefones voip dentre outros) que serão utilizados pela ALEMA: O ESTADO DO MARANHÃO, através da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a empresa
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, a saber:
ITEM

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 18 de novembro de 2021.
NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão
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OBJETO
19 – PLOTTER
1. Especificações:
- Memória, padrão: 1 GB
- Qualidade de impressão (melhor): Cor: Até 2400 x 1200 dpi
otimizados
- Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico
- Número de cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta, amarelo, preto
fosco)
- Tipos de tinta: À base de corante (C, M, Y) / à base de pigmentos
(mK)
- Área não imprimível (papel cortado): 5 x 5 x 5 x 5 mm
- Largura de linha mínima garantida: 0,07 mm (ISO/IEC
13660:2001(E))
- Precisão de linha: ±0.1%
- Densidade óptica máxima (preto): 8 L* min/2,10 D (Com mídia
fotográfica brilhante de secagem instantânea)
- Dimensões mínimas (L x P x A): 1403 x 583 x 1155 mm
2. Velocidade:
- Tempo de impressão de desenhos lineares (economode, A1 papel
comum): 25 s/página
- Velocidade de impressão de desenhos lineares (economode, A1 papel
comum): 82 impressões A1 por hora
3. Manuseio do Papel:
- Tipos de mídia suportados: Papéis comuns e revestidos (comum,
revestido, revestido de gramatura alta, reciclado, simples, branco
brilhante), papéis técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente,
fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, premium,
polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno)
- Formatos padrão dos suportes (rolos métricos): Larguras de 210 a 914
mm;rolos de 279 a 914 mm
- Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada: 210 X 279 a
330 x 482 mm;alimentação manual: 330 X 482 a 914 x 1897 mm;rolo:
279 a 914 mm
- Diâmetro externo do rolo: 100 mm
- Espessura da mídia: Até 11,8 milímetros
4. Manuseio de impressões acabada:
- Alimentação por folha
- alimentação por rolo
- bandeja de entrada
- bandeja de mídia
- cortador automático
5. Conectividade:
- Caminho de impressão: Drivers de impressora para Windows e Mac,
driver do Apple AirPrint, imprimir de pendrive USB
- Conectividade, padrão: Gigabit Ethernet (1000Base-T) / Wi-Fi
802.11b/g/n
6. Requisitos de alimentação e operação:
- Consumo de energia: 35 watts (imprimindo); 3,5 watts (em
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PREÇO TOTAL

9.000,00

9.000,00

- Tipos de mídia suportados: Papéis comuns e revestidos (comum,
revestido, revestido de gramatura alta, reciclado, simples, branco
brilhante), papéis técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente,
fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, premium,
polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno)
- Formatos padrão dos suportes (rolos métricos): Larguras de 210 a 914
mm;rolos de 279 a 914 mm
- Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada: 210 X 279 a
330 x 482 mm;alimentação manual: 330 X 482 a 914 x 1897 mm;rolo:
279 a 914 mm
- Diâmetro externo do rolo: 100 mm
- Espessura da mídia: Até 11,8 milímetros
4. Manuseio de impressões acabada:
- Alimentação por folha
- alimentação por rolo
- bandeja de entrada
- bandeja de mídia
- cortador automático
5. Conectividade:
- Caminho de impressão: Drivers de impressora para Windows e Mac,
driver do Apple AirPrint, imprimir de pendrive USB
- Conectividade, padrão: Gigabit Ethernet (1000Base-T) / Wi-Fi
802.11b/g/n
6. Requisitos de alimentação e operação:
- Consumo de energia: 35 watts (imprimindo); 3,5 watts (em
suspensão); 0,2 watt (em espera)
- Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 ºC
- Intervalo de umidade para funcionamento: 20 a 80% RH
7. Conteúdo da embalagem:
- Impressora
- Cabeçote
- Cartuchos de tinta
- Base da impressora
- Eixo
- Guia de referência rápida
- Pôster de instalação
- Software de inicialização
- Cabo de alimentação
8. Garantia
- 3(três) anos “on site”
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VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

R$ 9.000,00

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021/CPL/SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2451/2019-AL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais
normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA.
ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
Dep. Othelino Neto e o Roberto Moreira Soares da Silva.
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO CONTRATO N.º 047/2021. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
CONTRATADO(A): CONSTEC CONSTRUTORA TÉCNICA
LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução das obras de adequação às normas e recomendações técnicas

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
(em exercício)

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
vigentes referentes à acessibilidade dos ambientes internos e externos
do conjunto de edificações da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.235.419,92 (um milhão,
duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12
(doze) meses, contada da data da sua assinatura pelas partes contratantes. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01
- Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 0318
– Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 44.90.51.05– Reforma e
ampliação de imóveis. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação:
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do
Tesouro. DO EMPENHO: Para cobertura das despesas relativas a
aquisição total do objeto deste Contrato no presente exercício financeiro, foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho
nº 2021NE001907, de 22/10/2021, no valor de R$ 129.872,08 (cento e vinte nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e oito centavos).
BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1993 e Processo Administrativo nº 0989/2020-AL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:
18/11/2021. ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto
– Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e Anderson Matheus Lago Pinheiro representante da
empresa CONSTEC CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA, CNPJ nº
26.775.160/0001-04. São Luís – MA, 18 de novembro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

