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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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
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Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
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PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Inácio Lula
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Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga
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Titulares
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Titulares

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Adelmo Soares
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edson Araujo
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 / 12 / 2021 – 5ª FEIRA
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........33 MINUTOS
2. BLOCO PARL. INDEPENDENTE.............................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE...........................08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO..............................11 MINUTOS
5. PSDB..............................................................5 (CINCO) MINUTOS
6. PARTIDO VERDE.........................................5 (CINCO) MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 02.12.2021 – (QUINTA-FEIRA)
I – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO
2ª SESSÃO (ART. 248, § 3º - R.I.)
1. PROJETO DE LEI Nº 493/2021, (MENSAGEM Nº
98/2021), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE
SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2020-2023, INSTITUIDO PELA LEI Nº 11.204, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
EMITIDO PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA.
II – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ.
Nº 392 /2021).
2. PROJETO DE LEI Nº 377/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, ESTABELECE DIRETRIZES SOBRE A
REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADES OFF-ROAD, RECONHECENDO-O COMO ESPORTE DE AVENTURA E DE IMPORTANTE VALOR CULTURAL E TURÍSTICO PARA O ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA- COM SUBSTITUTIVO - RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES E
DA COMISSÃO DE TURISMO - RELATOR DEPUTADO DR.
YGLÉSIO. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.
(1ª SESSÃO).
III – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3. PROJETO DE LEI Nº 499/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA BETEL GOMES, ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 9.948, DE
05 DE NOVEMBRO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL PARA OS
MAIORES DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE.. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.
IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
4. REQUERIMENTO N° 438/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO, PRESIDIDA PELO JUIZ HOLÍDICE BARROS. POR
TODA ESSA POLÍTICA DE GERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO,
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ALIADA A COLABORAÇÃO DE TODO O CORPO JURÍDICO E
ADMINISTRATIVO DAQUELA CASA, O QUE TEM ASSEGURADO O PRESTÍGIO, O RECONHECIMENTO E A EFICIÊNCIA.
5. REQUERIMENTO N° 439/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO MARANHÃO, DESEMBARGADOR LOURIVAL DE JESUS
SEREJO SOUSA, PELA GERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO,
TENDO O RECONHECIMENTO PELA EFICIÊNCIA, ENTRE OS
QUATRO MELHORES DO PAÍS EM PRODUTIVIDADE E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
V – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA
6. REQUERIMENTO N° 437/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ABONADA SUA FALTA DA SESSÃO
PLENÁRIA DO DIA 25/11/2021, POR ESTÁ REPRESENTADO O
PODER LEGISLATIVO NO 87º ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE CORREGEDORES-GERAIS DOS TRIBUNAIS DE
JUSTIÇA-ENCOGE.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 02/12/2021 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 546/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA GESTANTE
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 60/2021,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONCEDE MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA.
MOÇÃO Nº 95/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR, MANIFESTANDO SOLIDARIEDADE AO
POVO PALESTINO.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 544/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O “INSTITUTO EDUCACIONAL CRECHE COMUNITÁRIA CAMINHO DO SABER”, COM SEDE E FORO NO
MUNICÍPIO DE RAPOSA, NO MARANHÃO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2021,
DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JORGE
VIEIRA DOS SANTOS FILHO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 058/2021,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE ALTERA
O ART. 38 DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449/2004 - REGIMENTO INTERNO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 059/2021,
DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO
EMPRESÁRIO CARLOS TADEU PINHEIRO GASPAR.
MOÇÃO Nº 092/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, ENVIANDO APLAUSOS E MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO A DEPUTADA IVANA
BASTOS, PARABENIZANDO-A PELO EXCELENTE TRABALHO
PRESTADO COMO PRESIDENTE DA UNIÃO NACIONAL DOS
LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS (UNALE).
MOÇÃO Nº 093/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
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WELLINGTON DO CURSO, ENVIANDO APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DEPUTADO LIDIO
LOPE, PARABENIZANDO-O PELA ELEIÇÃO COMO PRESIDENTE DA UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS (UNALE).
MOÇÃO Nº 094/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR.
LEONARDO SÁ, QUE ENVIA MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE
AO POVO PALESTINO, O DIA 29 DE NOVEMBRO COMO O DIA
INTERNACIONAL DE SOLIDARIEDADE AO POVO PALESTINO,
COM OS VOTOS DE QUE AQUELE POVO ALCANCE A AUTODETERMINAÇÃO E A CRIAÇÃO DE SEU ESTADO. VIVENDO EM
PAZ E SEGURANÇA AO LADO DE TODOS OS SEUS VIZINHOS.
PRIORIDADE – 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 545/2021 (MENSAGEM
Nº 109/2001), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE ALTERA A LEI Nº 9.102, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE MOVIMENTAÇÃO DE GÁS CANALIZADO PARA CONSUMIDOR LIVRE, AUTO PRODUTOR E AUTO IMPORTADOR NO
ESTADO DO MARANHÃO, E ALTERA A LEI Nº 10.225, DE 15
DE ABRIL DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DA
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA - MOB, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 091/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS AO DR. KAIO VYCTOR SARAIVA, ELEITO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA OAB-MA E A DRª. TATIANA COSTA ELEITA
AO CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA OAB-MA.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
NA PRESENTE DATA NÃO HÁ MATÉRIA EM QUARTA
SESSÃO ORDINÁRIA.
Diretoria Geral de Mesa, 02 de dezembro de 2021.
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte e um.

ges.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Cleide Coutinho
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, Ciro
Neto, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Rildo Amaral,
Roberto Costa.
I – ABERTURA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto
bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
WENDELL LAGES (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhora
Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
ZITO ROLIM – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

QUINTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2021

5

6

6

QUINTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2021

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

PROJETO DE LEI Nº 546 / 2021
Dispõe sobre o Programa de Proteção às Agentes de Segurança Pública
Gestante no âmbito do Estado do Maranhão.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MARANHÃO:
Artigo 1º - Institui no âmbito do Estado do Maranhão, o Programa de Proteção à Agente de Segurança Pública Gestante, com a finalidade de garantir o direito a uma gestação saudável e segura, bem como
o retorno da agente após o término do período de licença maternidade.
Parágrafo único - Policiais militares, civis e técnico-científico,
bombeiros militares, policiais penais e agentes sócios educativos, serão
considerados agentes de segurança pública para fins de cumprimento
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desta lei.
Artigo 2º - As Agentes de Segurança Pública ficarão afastadas das
atividades operacionais, bem como atividades de risco ou de trabalho
em locais insalubres enquanto durarem a gestação e a lactação.
Artigo 3º - Fica assegurado à Agente de Segurança Pública Gestante o direito de permanecer na mesma Unidade ou facultado o direito
de ser alocada em Unidade de sua indicação.
Artigo 4º - É vedada a redução remuneratória e a interrupção
de contagem de tempo para todos os fins da Agente Pública Gestante,
desde o início da gestação até seis meses após o término da licença
maternidade.
Artigo 5º - A Agente de Segurança Pública, após o término da licença maternidade, deverá retornar para a mesma Unidade ou Unidade
por ela indicada, com jornada e horário de trabalho compatível com as
necessidades e suporte de adaptação da mãe e da criança, pelo período
mínimo de 6 meses.
Artigo 6º - Caberá aos respectivos Secretários, Comandante, Delegado Geral, Superintendente, Diretores, regulamentar esta Lei, por
meio de normativa interna de cada instituição, no prazo de 60 dias de
sua publicação.
Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
JUSTIFICATIVA
O período gestacional da mulher é atípico e especial, momento
que se prolonga com o nascimento da criança.
Existe a necessidade do fiel cumprimento da lei em sua execução,
não cabendo interpretações ou decisões pessoais. A adequação da norma se faz necessária a evolução social, principalmente num momento
tão importante da mulher.
A garantia constitucional à mulher gestante, infelizmente ainda
não alcança a peculiaridade das atividades, carga horária, jornada de
trabalho e desempenho operacional da Agente Pública Gestante.
A condição de gestante acaba por trazer prejuízos e cerceamentos
de sua evolução na carreira, fato indiscutivelmente desigual em relação
ao homem, por exemplo. Para preencher essa lacuna normativa a Agente Pública acaba por depender de medidas paliativas e complementares
tais como, pedidos de licença prêmio, férias antecipadas, etc., benefícios que seriam usufruídos para descanso e lazer, são utilizados para o
período complementar gestacional, lactação e de adaptação maternal.
A segurança e a saúde física e mental da Agente Pública, durante e após o período gestacional há que ser assegurada, não podendo
ocorrer transferências ou movimentações, salvo a seu pedido, com o
objetivo de facilitar os cuidados necessários à adaptação pós gestação.
O trabalho por ela exercido deve ser correspondente a condição
especial que se encontra, não podendo ser empenhada, designada, escalada, em atividades ou operações que coloquem em risco a sua integridade física e mental bem como trabalhos insalubres que comprometam
sua saúde ou da gestação.
Diante do exposto, visando a proteção da Agente de Segurança
Pública Gestante, submeto a presente proposta à análise e aprovação
desta Casa Legislativa.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 30 de novembro de 2021. - ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 060 /2021
Concede a Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor Paulo Sérgio Velten
Pereira.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”ao Senhor Paulo Sérgio Velten Pereira.
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Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 30 de novembro de 2021. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
No momento em que enfrentamos crises institucionais latentes,
merece destaque quem com sua atuação cívica e profissional, ajuda a
transformação social com dedicação, afinco e convicção. Nesse sentido,
destacamos com merecidas homenagens a figura do doutor Paulo Sérgio
Velten Pereira, requerendo a esta Casa Legislativa que seja concedida a
maior honraria do Legislativo Maranhão, a Medalha Manoel Beckman.
Graduado pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA,
Especialista em Direito Civil pelo Centro de Extensão Universitária - CEU/SP, Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, Especialista em Direito
Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP, Mestre e
Doutor em Direito pela PUC SP, Professor Adjunto da Graduação e do
Mestrado do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão UFMA, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
- TJMA e ex-Diretor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão
- ESMAM, e atual Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão (biênio
2020-2022).
Reconhecido por sua atuação dinâmica e com práticas de vanguarda, o desembargador Paulo Velten enaltece não apenas o Poder
Judiciário do Maranhão, mas a todos os maranhenses que, representados na colegialidade desta Casa, lhe desejam tributar tão relevante
homenagem.
Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. - São
Luís, 30 de novembro de 2021. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual
MOÇÃO Nº 095 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando solidariedade ao povo palestino.
A Assembleia Geral das Nações Unidas, instituiu, em 1977, o dia
29 de novembro como o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo
Palestino, com os votos de que seu povo alcance a autodeterminação e a
criação de seu Estado, já reconhecido pelo Brasil e por mais 139 países,
livre e soberano, conforme o Direito Internacional, as Resoluções da
ONU e os acordos internacionalmente reconhecidos, vivendo em paz e
segurança ao lado de todos os seus vizinhos.
Esta moção deverá ser encaminhada aos destinatários a seguir
relacionados:
Embaixada do Estado da Palestina, com endereço no SEN, Lote
46, Brasília-DF, Distrito Federal, Brasil – CEP 70800-400 – e-mail embaixadapalestina@terra.com.br; e
Federação Árabe Palestina do Brasil, com endereço à Rua Duque
de Caxias, 2.158, Centro, Uruguaiana-RS, Brasil – CEP 97501-700 e-mail fepal@fepal.com.br.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 29 de novembro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 437 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja abonada minha falta na Sessão Legislativa do dia 25 de novembro corrente ano,
por estar representando a Assembleia Legislativa no 87º Encontro do
Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça –
ENCOGE. Conforme anexo.			
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Beckman” em São Luís 26 de novembro de 2021. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 438 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, após aprovação do Plenário, que seja enviada mensagem de congratulações a Associação dos Magistrados do
Maranhão, presidida pelo juiz, Holídice Barros
Atravessamos essa pandemia do Covid 19 enfrentando os
mais variados desafios, e as ações daquele órgão embora de modo
“home office” os magistrados sempre proferiram sentenças pautadas em decisões justas e imparciais, sem perder, contudo, a atenção
para com o futuro que hoje se materializa neste presente cheio de
conquistas e avanços.
Toda essa política de gerência do Poder Judiciário, aliada a
colaboração de todo corpo jurídico e administrativo daquela Egrégia Casa tem assegurado o prestígio e o reconhecimento da nossa
eficiência.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021. - HÉLIO
SOARES - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 439 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, após aprovação do Plenário, que seja enviada mensagem de congratulações ao Tribunal de Justiça do Maranhão,
presidido pelo desembargador, Lourival de Jesus Serejo Sousa
Atravessamos essa pandemia do Covid 19 enfrentando os
mais variados desafios, e as ações daquele órgão embora de modo
“home office” os magistrados sempre proferiram sentenças pautadas em decisões justas e imparciais, sem perder, contudo, a atenção
para com o futuro que hoje se materializa neste presente cheio de
conquistas e avanços.
Toda essa política de gerência do Poder Judiciário, aliada a
colaboração de todo corpo jurídico e administrativo daquela Egrégia Casa tem assegurado o prestígio e o reconhecimento da nossa
eficiência, confirmada pela divulgação do CNJ que o Tribunal de
Justiça Maranhão está entre os quatro melhores do país em produtividade e movimentação processual.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021. - HÉLIO
SOARES - Deputado Estadual
INDICAÇÃO Nº 5844/2021
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Açailândia - Aluísio,
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solicitando que aprecie a possibilidade de realizar uma política efetiva
quanto ao controle populacional de cães e gatos e proteção dos animais.
A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município a
realização de uma política efetiva quanto ao controle populacional de
cães e gatos e proteção dos animais no município de Açailândia.
Visando buscar o equilíbrio na população animal, diminuindo o
índice de abandono e maus tratos e prevenindo agravos à saúde pública
e agressões ao meio ambiente, como castração das fêmeas e dos machos
e com programas educativos e de centro de doenças.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de novembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5845 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Presidente da CAEMA, o Senhor André dos Santos Paula, solicitando providências no
sentido de que seja feita a implantação de 2 (dois) Poços Artesianos no
Município de Guimarães - MA, sendo um na Vila Margarete e outro
no bairro Primavera.
A presente solicitação visa atender as famílias desse município,
oferecendo água de qualidade e evitando o abastecimento com carros
pipas diante da constante escassez desse bem tão importante, além de
ajudar na produção proveniente da agricultura familiar e consumo das
famílias que residem nessas localidades.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - Dep. Estadual
- GLALBERT CUTRIM - 1º Vice- Presidente
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5846 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental, o
Sr. André dos Santos Paula, solicitando serviços de infraestrutura nas
seguintes ruas, todas localizadas no bairro Sá Viana:
•
•
•
•

Rua Bom Jesus;
Rua Alberto Sales;
Rua da Alegria;
Rua São Benedito;

Importante se faz destacar que, se objetiva dar fim aos transtornos causados a comunidade, dentre eles, esgoto a céu aberto, o que
pode provocar acidentes ou servir de abrigo e alimento para vetores
que causam doenças, causando iminente risco à saúde e segurança da
comunidade, conforme imagens abaixo.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5847 / 2021

INDICAÇÃO Nº 5850 / 2021

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o
Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura na Rua Coronel Eurípedes Bezerra,
Turu, São Luís/MA.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5848 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Braide Salim e
à Secretária Municipal de Educação, Caroline Salgado, solicitando
serviços de reforma e manutenção na Unidade Integrada Felipe Conduru, registrada no INEP sob o código 21022470 e localizada na Avenida
Guajajaras, 115, São Cristóvão, São Luís/MA, CEP: 65055-285.
Importante se faz destacar que, os serviços de reforma e manutenção da escola é de suma importância para o bom funcionamento do
aprendizado, garantindo a estrutura adequada para os alunos, pais e
os profissionais do local. Ademais, é possível ensinar valores, como a
importância do zelo pelos espaços coletivos. Desta forma, levando em
consideração a importância social da escola e a necessidade dos serviços solicitados, conforme imagens abaixo, propomos o atendimento a
esta solicitação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5849 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de requalificação urbana na Rua do Machado, Centro, paralela à Avenida Beira-Mar, São Luís/MA.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
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Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando a reforma e estruturação da praça localizada na Rua
18, Unidade 205, Cidade Operária, São Luís/MA.
Importante se faz destacar que, os serviços de reforma e manutenção desse espaço é de suma importância para a integração da comunidade, bem como proporciona qualidade de vida e desenvolvimento de
habilidades sociais.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5851 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitando serviços de infraestrutura na Avenida Japonesa, bairro Novo Cohatrac, São José de Ribamar,
CEP 65110-000, com o objetivo de dar fim aos transtornos causados a
comunidade, dentre eles, alagamento.
Importante se faz destacar que, durante o período chuvoso, os
imóveis dos moradores sofrem inundações, o que pode provocar acidentes ou servir de abrigo e alimento para vetores que causam doenças,
causando iminente risco à saúde e segurança da comunidade.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5852 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura
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na Rua Amadeu Aroso, Travessa Raimundo Rodrigues, Vila São José,
Paço do Lumiar, com o objetivo de dar fim aos transtornos causados à
comunidade.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5853 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de infraestrutura na Rua Agenor Vieira, 106,
Goiabal, CEP: 65025130, São Luís/MA.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5854 / 2021
Senhor Presidente,
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5856 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura na Rua
Projetada, 2, Quadra 05, Loteamento Renascer, Paço do Lumiar, com o
objetivo de dar fim aos transtornos causados à comunidade.
Importante se faz destacar que, durante o período chuvoso, a situação se agrava, o que pode provocar acidentes ou servir de abrigo e
alimento para vetores que causam doenças, causando iminente risco à
saúde e segurança da comunidade. Assim, propomos a presente proposição.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5857 / 2021
Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua 37, Tibiri,
Zona Rural de São Luís/MA.

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitando serviços de infraestrutura na Avenida Alonso Araújo, n° 12, Parque Jair, São José de Ribamar,
CEP 65110-000.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5855 / 2021

INDICAÇÃO Nº 5858 / 2021

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando análise da viabilidade de serviços de infraestrutura
na Rua Nova Redenção, Conjunto Essence, Vila Primavera, Maracanã,
São Luís/MA.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando análise da viabilidade de serviços de infraestrutura na
Rua 06, Alto do Pinho, Anil, São Luís/MA, CEP: 65049-094.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5859 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Santo Antônio, Vila Funil, São Luís/MA, CEP: 65095-619.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5860 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de drenagem na Rua Paquistão, Quadra 33,
Anjo da Guarda, nesta cidade, com o objetivo de dar fim aos transtornos causados a comunidade, dentre eles, alagamento, conforme imagem
abaixo.
Importante se faz destacar que, durante o período chuvoso, os
imóveis dos moradores sofrem inundações, o que pode provocar acidente ou servir de abrigo e alimento para vetores que causam doenças,
causando iminente risco à saúde e segurança da comunidade.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5862 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental, o
Sr. André dos Santos Paula, solicitando serviços de saneamento básico na Rua São Luiz Gonzaga, bairro Túnel do Sacavém, São Luís/MA,
CEP: 65041-530, com o objetivo de solucionar o problema de esgoto a
céu aberto, o qual compromete a saúde pública dos moradores.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5863 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua 12, Jota Lima, São José de Ribamar, CEP 65110-000, com o
objetivo de dar fim aos transtornos causados à comunidade.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5861 / 2021

INDICAÇÃO Nº 5864 /2021

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica nas Ruas 19, 21 e
27, Unidade 205, Cidade Operária, São Luís/MA.

Nos termos que dispõe Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência que, ouvida
a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão Flávio Dino, que seja autorizado o Sr. Gustavo Costa, Reitor da Universidade Estadual do Maranhão
- UEMA, as medidas legais e administrativas para criar o Centro de
Ciências Agrárias no município de Colinas – MA, beneficiando as populações dos municípios daquela Região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 30 de novembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 01 de dezembro de 2021. - ARNALDO MELO
- Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhora Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o senhor Deputado Zé
Inácio Lula.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhora Presidente, deputados e deputadas, subo mais uma vez
a esta tribuna. Desta vez, para fazer referência ao 24º Congresso da
UNALE, que aconteceu no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo
Grande, onde reuniu deputados de todos os estados do Brasil e a nova
Diretoria, que toma posse a partir do ano que vem. Contem, inclusive,
com a participação do Deputado Wellington na nova Diretoria. Eu
também destaco, desse mesmo evento, grande evento, a Assembleia
Geral do Parlamento Amazônico, na qual eu fui eleito para compor
a nova diretoria, que toma posse a partir do início do ano que vem.
O Parlamento Amazônico tem como principal missão integrar ações,
integrar políticas públicas, debater o desenvolvimento da região
Amazônica de forma integrada, de forma sustentável, e congrega
deputados de nove estados que compõem a Amazônia legal, o estado
do Acre, do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins. Então é uma satisfação podermos
estar representando o estado do Maranhão no Parlamento Amazônico.
O Deputado Wellington também esteve. Hélio Soares também esteve
presente. Contamos com o apoio dos colegas que estiveram presentes
aqui, representando o Maranhão. Outra questão importante que faço
registro, nesse momento, foi o evento que participamos na segundafeira na Sagrima. E lá foi lançado o Programa Mais Sementes e Mudas,
um programa importante que visa levar sementes aos agricultores
do estado do Maranhão. Um programa que visa contemplar os 217
municípios do Maranhão. Serão 500 toneladas de sementes de milho,
principalmente de milho, arroz e feijão, sementes de primeira qualidade,
sementes modificadas geneticamente para que possa garantir semente
ao agricultor no tempo certo que as sementes estão chegando, dessa
vez chegando antes da chuva. Sempre foi um grande desafio para os
nossos agricultores que recebiam às vezes a semente fora do tempo
ou muito antes da chuva ou depois das chuvas. Depois do momento
adequado para o plantio. E dessa vez com o esforço da equipe técnica
da Sagrima, coordenada pelo atual Secretário Luiz Henrique, que com
seu dinamismo, com seu comprometimento, com sua competência está
mostrando que fará um grande trabalho à frente da Secretaria. E aí eu
aproveito para parabenizar o Secretário Luiz Henrique, assim como a
Secretária Adjunta de Agricultura e Pecuária, a Cecília Costa, que com
o Secretário tem a missão de coordenar, de fazer com que as sementes
cheguem em todas as regiões do Estado, no tempo certo. É importante
destacar aqui a entrega da semente e semente de qualidades, modificada
geneticamente, vão garantir uma maior produtividade aos nossos
agricultores no Estado do Maranhão. E aumentando a produtividade,
logicamente que tem como consequência uma maior geração de renda e
que por sua vez gerando renda, nós vamos ter mais recursos circulando
entre os agricultores dinamizando a economia do nosso Estado e tendo
como consequência principal geração de trabalho, geração de emprego.
Então, aproveito este momento para parabenizar toda a equipe da
SAGRIMA, na pessoa do Secretário Luiz Henrique. Era isso, Senhora
Presidenta, que eu tinha para o momento. Muito obrigado.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Obrigada, deputado. Deputado
Wellington, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
revisão do orador) – Senhora Presidente, Deputada Cleide Coutinho,
grata satisfação vê-la nesta Casa presidindo sessão desta quarta-feira,
1º de dezembro, e o ano já se foi. Foi rápido, com muito trabalhos, aí
o ano passou rapidinho. Bom dia, deputados, da mesma forma grata
satisfação reencontrá-lo, na sessão presencial Edivaldo Holanda, quem
está nos acompanhando até pensar, mas Deputado Edivaldo Holanda
estava de recesso, de férias, ou não estava vindo. Ele acompanhava
atentamente as sessões da Assembleia Legislativa, de modo remoto,
de modo híbrido e hoje está aqui na sessão presencial na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Grata satisfação em legislar, tê-lo
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ter esse convívio
com V.Exa., na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, já
em duas legislaturas, vou guardar para a posteridade que eu estive, na
Assembleia Legislativa, em duas legislaturas, com o grande orador
Edivaldo Holanda. Obrigado pelo convívio e pelo aprendizado. Que
Deus abençoe a todos, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas
mãos poderosas sobre o estado do Maranhão e sobre a sua população.
Senhora Presidenta, demais pares, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, mais uma vez trago à tribuna
da Assembleia Legislativa do Maranhão as graves denúncias do Detran.
Ontem, houve o descumprimento de um acordo por parte da direção do
Detran. Haviam marcado uma reunião com os servidores, mas não a
concretizaram, não fizeram a reunião. Nós já havíamos anunciado bem
antes que os servidores estavam insatisfeitos e poderiam decretar estado
de greve, legitimamente o estado de greve, reivindicando melhorias,
reivindicando o reajuste salarial, uma recomposição salarial, pois não
estão pedindo ao governo aumento, estão pedindo ao governo que tenha
atenção porque houve uma inflação, ao longo dos últimos sete anos,
que consumiu o poder aquisitivo dos servidores públicos do estado do
Maranhão, portanto, estamos defendendo, neste momento, os servidores
do Detran. Servidores do Detran entraram em greve... Deputados,
há orador na tribuna, deputados. Muito obrigado. Eles entraram em
greve, suspenderam a greve na esperança de um diálogo. Ontem, não
teve essa reunião, foi remarcada para hoje, às 11 horas. Solicitamos
ao governo que tenha benevolência e que atenda às solicitações,
não são exigências, mas solicitações dos servidores do Detran, até
porque o Detran tem se transformado em alvo de reclamações, alvo
de denúncias, alvo de irregularidades. Nós já trouxemos à tribuna
da Assembleia Legislativa e também já fizemos essas denúncias aos
órgãos de fiscalização e controle de forma competente: ao Tribunal de
Contas do Estado, ao Ministério Público Estadual, denúncias que temos
trazido à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ao longo dos
últimos seis meses. Dentre elas, a confecção de placas e a tentativa do
Detran de aumentar em mais de 200% a confecção de placas onerando o
trabalhador, onerando o motorista. Essas ações já tiveram investigações
em outros estados, como o estado do Goiás: “Servidores do Detran são
suspeitos de participar de esquema criminoso”. Isso lá no estado do
Goiás. “Após decisão judicial, Detran do Mato Grosso do Sul afasta
diretor investigado por favorecimento à empresa de emplacamento”.
Detran de Goiás não deve trocar as placas e muito menos aumentar
o valor das placas. “Técnicos do Departamento de Trânsito do Rio
Grande do Norte estão participando de encontro”. Esses encontros
são patrocinados por essa empresa alemã, que tem montado, no Brasil,
um quartel para subtrair dinheiro público, para se apropriar de dinheiro
público. Faz grandes encontros, leva os diretores do Detran e, nessas
reuniões, amarram as máfias, as fraudes e as corrupções. Então o Detran
do Estado do Maranhão tem mantido principalmente depois... Eu vou
logo pedir a Presidente Cleide Coutinho, por gentileza, a senhora
pode me conceder mais dois minutos, já que não tem ninguém mais
inscrito? Me conceda mais dois minutos para que eu possa concluir.
Após a chegada do senhor Francisco Nagib ao Detran, essas práticas
irregulares aumentaram, prática de nepotismo. E eu falo, comprovo e
provo. Assim que o Francisco Nagib assumiu o Detran, logo no mês de
abril, ele colocou um primo nesses contratos irregulares do Detran, no
dia primeiro de maio.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado, um minuto, por favor.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - No
dia primeiro de maio, dia do trabalhador, várias contratações ilegais.
Essa imoralidade no Detran já é antiga, mas, na gestão do senhor
Francisco Nagib, ela só aumentou. Nepotismo, contratações irregulares
em detrimentos dos aprovados no concurso. São mais de 16 milhões
de reais em contratos irregulares, e não tem dinheiro para ajustar o
salário dos servidores. O aumento em 200% para a aquisição das placas,
metendo a mão no bolso do trabalhador maranhense, metendo a mão do
bolso do motorista maranhense. Por essas e outras, nós já denunciamos
aqui na tribuna desta Casa e destacamos o Governador Flávio Dino
não escolheu Francisco Nagib por conhecimento técnicos, por critérios
técnicos, por critérios de gestão. Tanto é que o senhor Francisco Nagib
era prefeito da cidade de Codó. E os critérios adotados para que ele
assumisse o Detran, pode ter certeza, que foram critérios de corrupção,
porque o Governador não encontrou ninguém mais corrupto para entrar
no Detran, para colocar no Detran. O senhor Francisco Nagib nem
concorreu à eleição de tão queimado que estava, de tão negativado
que estava. A população de Codó não queria mais nem saber de seu
Francisco Nagib, um péssimo gestor, um péssimo administrador, que
ele foi negativado nas urnas. Mas não, o senhor Governador Flávio Dino
não escolheu por critérios técnicos de competência nem de gestão, mas,
sim, critérios de corrupção. São mais de 15 processos de improbidade
administrativa que o senhor Francisco Nagib responde na Prefeitura de
Codó: convênios com o Governo do Estado, contratos com a Secretaria
de Saúde dos mais diversos possíveis. Aí vem para o Detran: nepotismo,
contrato irregular, um monte de situações que o Ministério Público
precisa investigar. E, mais ainda, senhor Francisco Nagib, Governador
Flávio Dino, respeitem os servidores do Detran. Está tendo retaliação,
está tendo perseguição, e nós não vamos admitir. Eu vou para cima,
vou para cima do Detran, vou para cima do senhor Francisco Nagib
e vou para cima do Governador Flávio Dino. Nós vivemos em uma
república, não é república do pensamento único em que todos tem que
fazer a mesma coisa igual ao Governador Flávio Dino. Então, mais uma
vez, denúncia contra o Detran, e a sua péssima administração, e uma
administração corrupta no Detran.
IV – ORDEM DO DIA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Projeto de Lei nº 493, Mensagem nº
98, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Encerrada a
discussão, nós iremos para a segunda discussão em outra sessão. Projeto
de Lei nº 377, de autoria do Deputado Adriano (lê). O deputado Adriano
está ausente, fica transferido para a sessão de amanhã. Requerimento nº
424, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). O Requerimento
foi indeferido pela Mesa. Os deputados que concordarem da Mesa,
permaneçam como estão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Deputado Wellington do Curso, só para que eu possa
fazer encaminhamento desse Requerimento que foi negado ontem e
indeferido ontem.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Cinco minutos, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Muito obrigado, Presidente. Senhoras e senhores,
o requerimento o qual solicitamos aprovação na manhã de ontem e foi
indeferido pela Mesa e aí solicitamos que pudesse ser apreciado pelo
o plenário desta Casa diz respeito a uma falta de respeito, vejam só,
Deputado Zé Inácio, o requerimento que nós estamos apreciando diz
respeito a uma falta de respeito, o requerimento que estamos apreciando
diz respeito a uma falta de respeito aos idosos, um idoso de 82 anos que
foi para a Policlínica do Vinhais, chegando na Policlínica do Vinhais ao
ser retirado do veículo, ao ser retirado do carro não tinha uma cadeira
de rodas para que ele pudesse ser transportado, não tinha uma cadeira
de rodas para que ele pudesse ser conduzido até o atendimento. E aí os
familiares de forma constrangida, de forma humilhante pegaram o idoso
e carregaram nos braços nas dependências da Policlínica. Uma total
falta de respeito para com o cidadão, principalmente o idoso. Quanto
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ele já contribuiu para o Estado do Maranhão? Pai de família, um avô e
se encontrar em uma situação humilhante que o Estado do Maranhão,
administrado por um ex-juiz federal, que se autoproclama um grande
administrador, se autoproclama um dos melhores governadores do
Brasil. Um idoso de 82 anos é humilhado, é ultrajado, é constrangido
no atendimento por não ter uma cadeira de rodas para conduzi-lo, para
transportá-lo. Assim é a saúde no estado do Maranhão. Assim, é a
saúde do governo Flávio Dino. A saúde do Governador Flavio Dino
com R$ 18 milhões surrupiados, retirados, foram para vala, a vala da
corrupção. R$ 18 milhões identificados pela Polícia Federal em uma
operação da Polícia Federal, e que até hoje ninguém comenta, ninguém
fala nada. R$ 18 milhões desviados da saúde pública. R$ 18 milhões
que poderiam ter mudado a vida das pessoas, salvado a vida das
pessoas. Não obstante, durante a pandemia, o Governo do Estado faz
três presepadas na aquisição de respiradores. Primeiro: 107 respiradores
contrabandeados que chegaram ao estado do Maranhão, respiradores
de péssima qualidade que nós não encontramos funcionando. E olha
que eu fiscalizei, olha que eu fui para a rua, eu coloquei isso com a
minha saúde, coloquei isso com a minha vida, visitando, fiscalizando,
inspecionando as UPAs de São Luís, fui a todas as UPAs, a todos os
hospitais. Durante o pico da pandemia, montamos uma equipe de
inspeção com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o
médico intensivista, com enfermeiros, com fisioterapeutas, percorremos
UPAs e hospitais, e não encontramos os respiradores. Segundo: uma
compra frustrada de 30 respiradores superfaturadas, pagos adiantado,
mas que até hoje não chegaram. E o dinheiro também não foi devolvido,
a empresa foi identificada, os donos da empresa foram presos, inclusive
delataram que R$ 20 milhões, dos R$ 49 milhões na compra dos
respiradores, foram pagos de propina. Teve uma segunda compra de
40 respiradores com pagamento adiantado de 50% desse valor de R$
4,3 milhões, e os respiradores também não chegaram. Após a nossa
denúncia, devolveram o dinheiro, mas devolveram a menos. Dos R$
4,3 milhões, só devolveram R$ 3,7 milhões. As compras frustradas
de respiradores pelo Governo do Estado do Maranhão. Essas mesmas
compras tiveram problemas no estado de São Paulo, no estado do Rio
de Janeiro, no estado do Espírito Santo, do Pará, do Amazonas, só aqui
que está em brancas nuvens. E assim é tratada a saúde do estado do
Maranhão na gestão do Governador Flávio Dino. Estamos cobrando
explicações ao Governo do Estado, à Secretaria de Saúde do porquê de
não ter macas, de não ter cadeiras de rodas para atendimentos a pessoas
com deficiências e a idosos nas UPAS e policlínicas no Estado do
Maranhão. É essa a gestão do Governador Flávio Dino, do desgoverno,
na saúde do Estado do Maranhão.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Rafael, Vossa Excelência
quer se manifestar, orientar?
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – O Plenário
se manter como está, Deputada, manter a decisão da Mesa. A Mesa
rejeitou esse requerimento ontem.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Os deputados que concordam
com a decisão da Mesa permaneçam como estão. Ao contrário, se
manifestem. Então mantida a decisão da Mesa. Voto contrário do
Deputado Wellington do Curso. Requerimento à deliberação da Mesa:
Requerimento número 434, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, (lê).
Deputado Pará Figueiredo está presente? Como vota Vossa Excelência,
Deputado Pará? Deferido. Requerimento nº 435, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Secretário da
Fazendo Marcelo Ribeiro Alves para que prestem informações sobre
atividade de fiscalização em questão e informe a relação dos produtores
rurais, pessoas físicas ou jurídicas, autuados por movimento de gado e
os respectivos montantes, detalhadas as autuações principais, juros e
multa em seus municípios de atuação. Ou seja, um relatório completo
com todas as informações obtidas por este projeto, desde o seu início
até a data da aprovação deste Requerimento. Como vota o Deputado
Pará Figueiredo? Deputado Pará, por favor. Deputado Pará, como é que
Vossa Excelência vota, defere ou indefere? Deferido, então. Encerrada
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a Ordem do Dia.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Vamos agora ao Grande Expediente.
Tem algum orador que queira se inscrever?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Senhora Presidente, se não tiver ninguém inscrito a senhora pode
inscrever o Deputado Wellington do Curso, por gentileza.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – No Grande Expediente?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – No
Grande Expediente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Trinta minutos com apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
Senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial, bom dia!
Que Deus seja louvado! Senhoras e senhores, muito antes de ser
deputado, eu passava por alguns transtornos, passava por alguns
estresses, algumas raivas, ao fazer a travessia de ferryboat no Estado do
Maranhão. Quantas vezes, reclamei, quantas vezes me chateie, quantas
vezes me estressei! Então, muito antes de ser deputado, já fazia a
travessia, na Ponta da Espera até o Cujupe, e em todas as oportunidades
eu como testemunha, com vivência própria, e ouvindo a reclamação das
pessoas, o clamor das pessoas, a chateação das pessoas. Deputado
Arnaldo, eu já presenciei uma gestante dando à luz na travessia do
Cujupe para a Ponta Espera, aquela situação de ambulâncias, cheio de
ambulâncias nos ferries, a quantidade de pessoas que sofrem diariamente
para fazer a travessia. Aí se inclui juízes, promotores, funcionários da
Ministério Público, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do
Nordeste, estudantes, universitários, comerciantes, pessoas que vêm
fazer consultas, cirurgia, vêm tratar de alguma coisa na capital, no
centro administrativo e aí volta para Pinheiro, Santa Helena, Mirinzal,
volta para Baixada, mas todos passam pelo mesmo desconforto, pelo
mesmo problema, pelo mesmo desgaste. E aí ao assumir mandato de
Deputado Estadual, em 2015, eu trouxe para Assembleia Legislativa
uma das lutas, uma das pautas, a defesa dos baixadeiros, a defesa dessa
população da Baixada, dessas pessoas que se utilizam do ferry. E
fizemos muitas audiências públicas, em 2015, em 2016, em 2017, em
2018, durante a minha primeira legislatura, meu primeiro mandato. No
segundo mandato, da mesma forma, e muitos aqui já participaram aqui
de audiências públicas, muitos já entraram nessa luta, muitos já
dedicaram a sua voz e o seu trabalho a essa luta, Deputado Zé Inácio,
Deputada Thaiza Hortegal, muitos aqui já entraram nessa luta,
defendendo a população da Baixada, realizando audiência pública,
junto com a MOB, com o Ministério Público, com o Procon, com a
Defensoria Pública. Voltam novamente com a MOB, com a Defensoria
Pública, com o Ministério Público, a população já está cansada, já não
aguenta mais. Quando a gente fala de ferry, na tribuna da Assembleia,
em alguma postagem, a população já diz que não vai dar em nada,
nunca deu em nada, promessas e mais promessas. Aí cobramos, ao
longo do tempo, que pudesse ser feita uma licitação para corrigir isso,
para poder melhorar. Vários outros lugares do Brasil têm uma travessia
semelhante, parecida, de uma travessia de qualidade, com segurança,
em outros lugares do mundo, e aí vem a esperança de dias melhores que
pudessem trazer conforto, qualidade e segurança para as pessoas que
utilizam o transporte aquaviário, a travessia de ferry. Diante de tanta
insistência, de tanta luta, de tanta briga, de tanta denúncia, de tanta
cobrança, o próprio Governo do Estado já havia anunciado que ia fazer
a licitação. Veio uma luz no final do túnel, uma esperança, uma
possibilidade de dar certo, só que vi também a decepção. Junto com a
gestão comunista de Flávio Dino, veio a decepção, a mesma decepção
da mudança, a mudança que não chegou, a mudança que destruiu
sonhos. Quantos de nós depositamos os nossos sonhos, as nossas
esperanças sobre os ombros do Governador Flávio Dino dizendo que ia

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
substituir uma família que estava no poder há mais de 40 anos? E ele
veio com a possibilidade de mudança, um ex-juiz federal que deixou a
toga para administrar o Estado do Maranhão, com a perspectiva de
mudança, só que nós nunca imaginaríamos que seria mudança para pior.
E eu não falo pelos demais, eu falo por mim, Deputado Wellington do
Curso, que votou em Flávio Dino, em 2010, para Governo do Estado e
em uma eleição disputada com Roseana Sarney. Deputado Wellington
foi candidato a deputado federal pelo PSL, em 2010, fiquei como
suplente do Deputado federal Lourival Mendes. Naquele momento, eu
era do PSL, ligado ao grupo de Roseana Sarney, e eu não pedi voto para
Roseana Sarney, eu não fui para as ruas pedir voto para Roseana Sarney.
Mesmo sem ter contato nenhum com o grupo de Flávio Dino, eu votei
em Flávio Dino, sendo do PSL e candidato a deputado federal. Em
2014, estando no PPS, legenda de número 23, hoje Cidadania, fui
candidato a deputado estadual. No início, nós tínhamos um projeto. A
então Deputada federal Eliziane Gama era candidata ao Governo do
Estado e percorremos mais de 20 municípios com a pré-candidatura de
Roseana Gama. O partido definiu que o PPS iria apoiar a candidatura de
Flávio Dino. De dezesseis votos, eu fui o único voto contrário e pedi
que registrasse em Ata. Eu pedi que registrasse meu voto contrário ao
apoiamento da candidatura de Flávio Dino, mas voto vencido. E como
eu sou partidário, sou de partido, sou de grupo, eu apoiei a decisão do
partido e não só pedi voto, mas eu pedi voto para Flávio Dino e não fui
ao PCB pedir um santinho, pedir combustível. E, humildemente, com
minha campanha simples nas ruas sem prefeito, sem vereador, sem
liderança. Lembro-me bem de duas reuniões em Penalva, por exemplo,
e montei o meu banner com o rosto do meu candidato a Presidente da
República Eduardo Campos, a Vice-Presidente Marina, Governo do
Estado Flávio Dino, Vice Brandão, Senador Roberto Rocha. E eu tão
ingênuo na política, único candidato que eu tinha a deputado federal,
Eliziane Gama. Não fiz parceria com nenhum deputado feral. Ingênuo,
simples nas minhas ações, mas estava lá o banner com a cara de Flávio
Dino, com o rosto de Flávio Dino, pedindo voto para Flávio Dino,
acreditando na mudança. Votei em Flávio Dino, pedi voto para Flávio
Dino. Iniciei orgulhosamente e tão honradamente o mandato de
deputado estadual na Assembleia Legislativa na Base do Governador
Flávio Dino. Senhoras e senhores, eu nunca fui recebido pelo
Governador do meu estado e já fui recebido pelo Governador do
Amazonas, de Roraima, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do
Rio Grande do Sul. Eu, em determinada vez, estava chamando os
deputados para ir ao Palácio para tratar de emendas, para tratar de
articulações políticas. E eu peguei um chá de cadeiras de sete horas do
então Secretário Marcio Jerry. O mesmo Márcio Jerry que agradece
vinte e sete milhões para o Maranhão de emendas, é o mesmo deputado
federal que agradece vinte e sete milhões de emendas para o Maranhão
e não paga as emendas impositivas aos deputados na Assembleia
Legislativa do Maranhão. Muita cara de pau, muita cara de pau.
Agradece as emendas do Governo Federal e não paga. Hoje estou
judicializando, hoje estou entrando na Justiça para pagar as emendas do
Deputado Wellington. Não é dinheiro para meu bolso. Não é emenda do
Deputado Wellington. Não é dinheiro meu. São emendas que nós
destinamos, nós designamos para onde nós queríamos que políticas
públicas chegassem à população. Mas é muita cara de pau. Deputado
Hélio Soares, é muita cara de pau. O Deputado Federal agradece vinte
e sete milhões de emendas que ele pegou do Governo Federal para
mandar para o Maranhão, Deputado César Pires, e não paga as emendas
dos deputados. A gente tem que entrar na Justiça. É muita cara de pau,
é muita perseguição, é muita incoerência, é muita hipocrisia. E aí o que
fazem? Vão perseguir nas redes sociais. É só isso que fazem e que
sabem fazer. É querer lacrar, é querer perseguir com os robôs. Se
vangloriam das emendas do Governo Federal, que são oposição ao
Governo Bolsonaro, mas não pagam as emendas, de oposição nem se
fala, de oposição não paga. De alguns deputados eles pagam,
fragmentados, com humilhação, tem que falar com o Márcio Jerry, tem
que falar com o Cappelli, tem que voltar para falar com o Márcio Jerry,
aí volta pra falar com o capeta, aí volta a falar com Márcio Jerry, aí volta
para falar com o capeta, e ninguém resolve. Mas está agradecendo 27
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milhões para o Maranhão pagos pelo o governo federal as emendas do
deputado federais, mesmo sendo oposição. Pois bem, aí marcaram para
eu ir ao Palácio, aí eu peguei um chá de cadeira de sete horas, do senhor
secretário Márcio Jerry. Aí não pôde atender, falou rapidamente, marcou
para outro dia. No outro dia, eu peguei um chá de cadeira de nove horas,
deputado Edivaldo Holanda, deputada Thaiza Hortegal, eu peguei um
chá de cadeira de nove horas. E eu fiquei aguardando, atentamente,
aguardando, deputado Yglésio, quando de repente, eu fui atendido pela
secretária que era para aguardar mais um pouco. Mas depois de sete
horas do dia anterior e nove horas de espera, eu disse, secretária, eu sei
que a senhora não é mulher de recado, mas diga ao secretário Márcio
Jerry que eu passei dois dias aguardando aqui, deputado César Pires, e
pensando se eu era um deputado ou um saco de batata, diga a ele que eu
não sou saco de batata, diga a ele que eu sou deputado estadual eleito
pelo voto consciente, limpo, no Estado do Maranhão. E voltei para a
Assembleia. O desrespeito aos deputados estaduais, desrespeito, eu fui
ao Rio Grande do Sul visitar o Rio Grande do Sul, conhecer a gestão do
governador Eduardo Leite, fui ao Palácio Piratini, fui à Assembleia
Legislativa e encontrei deputados e deputadas que interagem conosco
nas Assembleias Legislativas, nos encontros da UNALE, e a gente fica
abismado que no estado do Amazonas estão pagando dez milhões de
emendas aos deputados. No Estado de Minas Gerais dez milhões de
emendas, em 2021, e com aumento da receita no Estado de Minas
Gerais vai passar para treze milhões e oitocentos mil reais as emendas
parlamentares dos deputados em Minas Gerais. Deputado distrital,
vinte e dois milhões de reais de emendas, deputado distrital, vinte e dois
milhões de emendas, impositivo, e é pago. No Estado do Maranhão, o
deputado que recebe migalha ou que recebe as emendas não está nem aí
para os outros deputados. Não tem corporativismo, não tem amizade,
não tem união, não tem ligação. Os poucos que recebem estão se
lixando para aqueles que não recebem. Alguns deputados que são
beneficiados com emendas às vezes fazem é queimar os outros
deputados para não receber. E aí visitando o governador do Rio Grande
do Sul conversando com alguns deputados estaduais, eu vi a diferença.
Falando com a Deputada Ana Ortiz, deputada do Cidadania, do Rio
Grande do Sul e o tratamento que os deputados estaduais tanto de
oposição quanto de situação recebem do governador do Rio Grande do
Sul. Deputado Zé Inácio, o governador do Rio Grande do Sul antes de
divulgar para imprensa e para os prefeitos, as ações, ele chama os
deputados estaduais, da base de oposição e diz: “Nós temos R$ 200
milhões de infraestrutura para asfaltamento. Esses são os locais.
Verifiquem os prefeitos que são aliados, que vocês têm contato, ou se
podemos ainda mudar, e vocês fazem os encaminhamentos. Somente
depois que vocês definirem, decidirem...”, Deputado Marco Aurélio,
Deputado Ariston, Deputado Arnaldo, olha como é que o governador do
Rio Grande do Sul faz. Ele chama os deputados estaduais da base e de
oposição e diz que há R$ 200 milhões de emendas para a infraestrutura,
para o asfalto, aos deputados da base e de oposição. “Não divulguei
para a imprensa, não divulguei para os prefeitos. Aqui nós temos um
mapa. Antes de divulgar, vocês decidam os locais de vocês. Podem ir na
frente anunciar as ações e só depois é que nós vamos anunciar a
execução para que os deputados sejam contemplados”. Então, Deputado
Ariston, se vai sair algo vicinal, de infraestrutura para Santa Rita, para
Pastos Bons, ele vai na frente, fala com o prefeito, com vereadores.
Então, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, chama todos
da base e de oposição e contempla a todos com ações do governo, ações
republicanas. O Governador Flávio Dino apareceu aqui, na Assembleia,
no início da legislatura, para fazer um discurso mentiroso, encher
linguiça e blá-blá-blá, tentando enganar a quem eu não sei, porque a
população do Maranhão já acordou. Chega de tanta mentira! Um
Maranhão bonito, um Maranhão que aparece na hora da propaganda no
Jornal Nacional, o Maranhão que aparece na hora do Fantástico não é o
mesmo Maranhão da realidade. Um Maranhão da propaganda
totalmente diferente do Maranhão de verdade, do Maranhão da
realidade. E esse é o Governador Flavio Dino, essa é a gestão desastrosa
do Governador Flávio Dino, em quem nós depositamos a nossa
confiança de que haveria uma mudança. Eu fiz essa análise sobre a
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mudança para dividir com vocês os anseios, a esperança do baixadeiro,
da população da Baixada que, assim como eu, assim como nós
depositamos a nossa confiança na mudança de que seria um governo
republicano, um governo democrática, um governo que não teria
perseguição, um governo que teria diálogo com os deputados, que nós
teríamos participação no governo, que nós teríamos ações difundidas
junto com o governo, que nós teríamos ações compartilhadas com o
Governo do Estado, que nós teríamos um governo que não iria aumentar
os impostos, um governo que queria ter uma saúde de verdade, uma
escola digna de verdade, não digna de pena, porque não foi eu, foi
Flavio Dino que disse que, no Maranhão, não teria mais escola de taipa,
mas muitas escolas de taipa ainda são realidade no estado do Maranhão.
Cadê o convênio com a prefeitura? Cadê a parceria com as prefeituras?
Cadê o contrato com as prefeituras? Quando ele faz isso, ele ajuda a
população dos municípios mais distantes, mais afastados pela falta de
políticas públicas, pela falta de atenção. Tem gente que reclama quando
o povoado quer se transformar em município: “Ah! Quer aumentar o
gasto público. É mais um prefeito, é mais vereadores, é mais
Secretários”. Meu amigo, quando o povoado se reúne igual o povoado
de Rampa, lá de Humberto de Campos, quando se reúne para criar o
município, é que eles não aguentam mais o descaso, o desrespeito, a
humilhação, a distância para a sede, a falta de políticas públicas, de
infraestrutura, falta de escola, falta de educação, falta de saúde. E o
Governador Flávio Dino disse que não iam mais ter escolas de taipa.
Uma matéria no Jornal Nacional mostrando a realidade dura e crua de
alguns municípios do Estado do Maranhão. Não é do Pará, não é do
Amazonas, não é do Rio de Janeiro; é do Maranhão com escola de taipa.
Então essa é a gestão de Flávio Dino, que não deu certo na saúde, não
deu certo na educação, que está fazendo uma obra ali no Araçagi,
demorando mais de três anos, consumindo o dinheiro público, causando
transtorno para a população. É o governo que aumentou a extrema
pobreza. Um milhão e quatrocentos maranhenses vivem na extrema
pobreza com menos de cento e quarenta e cinco reais por mês. É essa a
decepção do baixadeiro. Essa é a decepção de quem mora em Pinheiro.
Essa é a decepção de quem mora em Alcântara. Essa é a decepção de
quem mora em Bequimão. Essa é a decepção de quem mora em
Mirinzal. Essa é a decepção da população da Baixada, decepção com o
transporte aquaviário. O Governador Flávio Dino disse: “Vou fazer uma
licitação. Vou fazer uma intervenção estatal. Vamos tomar os ferries da
empresa SERVIPORTO”. Foi lá, tomou os ferries da empresa
SERVIPORTO, ninguém disse nada. Está tomando porque a empresa
atrasa, porque a empresa tem problemas. Aí o Governo é bonzão, fez
intervenção estatal e disse que ia administrar o transporte aquaviário na
travessia da Ponta da Espera até o Cujupe e do Cujupe até a Ponta da
Espera. E deu início a tão sonhada licitação, tão cobrada e desejada por
todos nós. Mas e aí, o que aconteceu? Uma licitação fraudulenta,
senhoras e senhores, fraude. A empresa que ganhou é do estado do Pará,
com capacidade para transportar somente 44 pessoas. Não tem ferry.
Ela tem uma balsa. Uma não, duas balsas. Solicitamos à Comissão de
Obra para ir ao Pará fiscalizar, investigar. Como que uma empresa que
tem capacidade só para 44 pessoas ganha licitação? Vai transportar
como? Vai fazer a travessia como? Não sou eu que estou dizendo. Esse
documento está na licitação. Tivemos acesso ao documento da licitação.
Licitação fraudulenta. A empresa só tem capacidade para 44 pessoas.
Não tem propulsão, não tem ferry e ganha o primeiro lote para vinte
anos: um bilhão, seiscentos e cinquenta milhões de reais.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL –
Deputado Wellington, V.Exa. me concede um aparte?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Concedo, sim, senhora.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL
(aparte) – Acho que muito.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só
concluir o raciocínio. Só concluir. Um bilhão, seiscentos e cinquenta
milhões de reais. E a empresa não está preparada, não tem capacidade
técnica para isso, inclusive já tem investigação do Ministério Público.
Nós protocolamos, senhoras e senhores, no Ministério Público, aqui em
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São Luís, nós protocolamos na Ouvidoria e protocolamos, deputada
Thaiza, em cada Ministério Público da Baixada, em cada cidade da
Baixada, nós protocolamos um documento para que pudesse investigar,
fiscalizar o que está acontecendo. Deputada Thaiza, com a palavra.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL
(aparte)- Acho que é muito viável e favorável as suas palavras em
relação a essa luta do ferryboat, essa é uma luta que ela não é só minha,
não é uma luta só sua, é uma luta de todos baixadeiros, é uma luta
dos usuários que passam e que necessitam desse transporte. Essa luta
ela se estende por mais de 30 anos, desde de 2019 quando assumimos
esse mandato V.Exa. sabe que essa foi a nossa principal bandeira,
inclusive várias vistorias foram feitas por mim, uma delas V.Exa. nos
acompanhou, o deputado Duarte Júnior nos acompanhou, ocorreu uma
audiência pública na cidade de Pinheiro onde foi dialogado e colocado,
eu semanalmente tenho contato e um diálogo que eu estabeleço
e acredito muito na força do diálogo, tanto com o Daniel, da MOB,
onde foi acompanhado todo esse processo licitatório e a informação
que eu tenho é que na próxima quinta-feira será assinado o contrato e
que, em 90 dias, as empresas serão obrigadas a entregar ferries novos.
Então, iniciarão os serviços com ferries novos. É notório, é narrável
dizer aqui que o serviço do ferryboat vem piorando, ele vem causando
transtornos, panes, a cada dia, são inúmeras as reclamações, são
inúmeras as reclamações não só pelo transporte, pela travessia, mas
também pela a fila de espera, que você chega e não sabe a hora que se
vai atravessar, e todos nós trabalhamos com tempo, com compromisso
e afazeres, portanto, eu acho que seria muito viável, nesse momento,
que nos uníssemos, que não buscássemos somente a Tribuna, mas que
buscássemos com algo concreto, sentado com o chefe da MOB, levar
as denúncias que você tem, levar aquilo que foi colocado, para que a
gente pudesse realmente ou acelerar, que a gente pudesse realmente
cobrar, e saber de qual maneira irá proceder, porque hoje a reclamação,
e eu falo com propriedade, porque atravesso o ferry toda semana, e sei
de todas as dificuldades que se passam, é reclamado desde um preço de
uma água que custa R$ 6,00 reais, dentro de um transporte de ferryboat,
e nós estamos tratando da região mais carente do Estado do Maranhão.
Então, é algo inadmissível, quando se fala em procissão de ambulância,
ainda se existe esse transporte, mas existe uma avanço pelo Governo
do Estado, muito grande na saúde na região da Baixada, foi o Centro
de Hemodiálise, é UTI, é o macrorregional, então só é encaminhado
para cá, para São Luís, os casos que não são resolvidos lá, como os
casos cardiológicos, oncológicos, hematológicos, são casos realmente
que não se tem o que fazer e é colocado para lá, e muitas vezes , falta
de responsabilidade dos gestores municipais, que não querem contratar
médico, e que acham mais viável colocar um paciente numa ambulância,
e trazer para São Luís, porque eu sou médica aqui, e acompanho
diariamente as ambulâncias, jogando os pacientes aqui, como se não
fossem seres humanos, de qualquer forma, então, eu convoco a você, lhe
convido aos demais deputados, que têm interesse, que foram votados na
Baixada, para que a gente possa se reunir com o Daniel, porque é uma
pessoa que tem um diálogo e esclarece muito bem para que possa passar
as informações verdadeiras e concretas baseados nos documentos que
V. Ex.ª tem. As empresas vencedoras foram a Internacional e a Celte, ele
me disse que, na próxima quinta-feira, esses contratos serão assinados
e, em 90 dias, novas embarcações serão entregues. Então, a gente
tem que ter isso concreto, a gente vir à tribuna, porque não adianta só
usar a tribuna e não dialogar, não buscar a melhoria. Essa união, neste
momento, é o que vai prevalecer para a qualidade de transporte de todos
os usuários de ferryboat e que necessitam com tanta urgência e sonham
na verdade com a melhoria. Tornam-se inenarráveis os avanços que já
tiveram. Já teve, por pedido nosso, compra de passagem por cartão de
crédito e débito, já foi instalado banco 24 horas, já teve reforma tanto da
Ponta da Espera quanto do Cujupe, enfim, avanços foram feitos, mas o
principal é o transporte, e eu lhe convido para se engajar porque venho
levantando a bandeira dessa luta. Até os meus últimos dias aqui, nesta
Casa, essa bandeira será uma bandeira minha e de todos os colegas que
se propuserem a buscar essa causa. Muito obrigada.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
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Obrigado, Deputada Thaiza. Deputado Zé Inácio, concedo a palavra.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Primeiramente, quero
me somar ao pronunciamento da Deputada Thaiza porque é exatamente
nessa linha que eu quero me manifestar. Primeiro, Deputado Wellington,
V. Ex.ª sabe do nosso empenho na luta pela melhoria...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu
citei V.Exa. e Deputada Thaiza.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu estava atento lhe
ouvindo. O nosso empenho pela melhoria dos serviços de ferryboat.
Quando presidia a comissão que trata das relações do consumidor, nós
fizemos juntos audiências públicas debatendo esse tema, chamando os
representantes das empresas, o Ministério Público, representante da
Agência de Mobilidade Urbana que tem sempre sido muito solícito
para discutir esse tema. É inegável que eu dou como testemunho, pois
sou da cidade de Bequimão, sou da Baixada, a melhoria que tivemos,
nesses últimos anos, durante o período do Governador Flávio Dino,
no sistema de travessia do ferryboat, não só em termos de horário,
definição de horário, o que melhorou e muito, como a infraestrutura
do Porto de Cujupe e do Porto da Madeira que também melhorou
significativamente. Uma grande promessa que está por se concretizar é
a licitação do sistema, para que esse sistema possa melhorar. Eu ainda
não tinha me manifestado a partir do pronunciamento de V. Ex.ª, porque
V. Ex.ª traz um elemento aqui que eu acho que não está no momento
do debate, que é sobre a licitação. Por que digo isso? Porque a licitação
ainda não finalizou, ainda não foi concluída, então tem algumas
informações que não são corretas, não são verdadeiras, então a gente
precisa, lógico, reivindicar, cobrar que o sistema melhore a cada dia
mais e trazer elementos, informações verdadeiras para o debate sobre
o processo de licitação. V. Ex.ª também já falou que a embarcação
comporta somente 44 lugares. Isso é ilógico para uma demanda que
temos na região da Baixada São Luís/Cujupe, Cujupe/São Luís pensar
numa embarcação que vai substituir as que estão hoje prestando serviço
comportando só 44 lugares. Se a informação chegou a V. Ex.ª dessa
forma, essa informação ela não procede. Mas concordo com a Deputada
Thaiza quando diz que nós precisamos dialogar, conversar sobre isso
melhor. Se for o caso marcar uma audiência. E aí eu convido V. Ex.ª
para que a gente possa ir juntos a MOB conversar com o Secretário
Daniel, que eu tenho certeza de que ele não vai se furtar de prestar
esclarecimentos, prestar informações. Então eu finalizo pontuando
essa questão que não tem conclusão no processo de licitação. Ele ainda
não findou. E dizer que, com todas as necessidades de melhorias, e
é por isso está se fazendo licitação, o sistema de ferryboat melhorou
consideravelmente durante esses anos do Governador Flávio Dino. Era
isso e obrigado pelo aparte.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Zé Inácio, Deputada Thaiza, infelizmente esses diálogos
que vocês falam é somente da boca para fora por parte do Governo do
Estado. A MOB enganou, enganou e enganou, mentiu, mentiu lá para
o Araçagi e a população do Olha D’água. Mentiu, enganou. Desde o
Laurence até o Daniel, falta de diálogo. E, segundo, deputado, o senhor
está dizendo que melhorou, piorou deputado. O problema é que não tem
fiscalização do Procon e ninguém diz nada. A imprensa não divulga.
A população está toda hora padecendo. Ontem as pessoas demoraram
de 4 da manhã até meio-dia para chegar em São Luís. E, segundo,
eu estou falando com fundamentação. A empresa só tem lugar para
transportar para 44 pessoas. Isso é fraude, é máfia, é corrupção. É uma
licitação de um bilhão, seiscentos e cinquenta milhões de reais. Então
quer dizer que eu e o senhor poderemos agora colocar uma embarcação
e dizer que tem embarcação e solicitar a participar de uma licitação
fraudulenta dessa? Isso é fraude, é máfia. E o Governo está fazendo uma
intervenção de uma empresa que ele está fazendo pior do que quando
estava na empresa: atrasos, desrespeito. E é isso que nós temos que
bater nessa tecla. E é por isso que denunciamos ao Ministério Público
de cada município da Baixada, ao procurador para que possa investigar.
Não sou eu que estou dizendo. Os documentos estão na licitação. Isso
é fraude. Isso máfia. Isso é corrupção. Eu tenho certeza que vocês não
defendem máfia, fraude, nem corrupção...
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A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado Wellington, V. Ex.ª pode
concluir?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vou
concluir, Dra. Cleide. Vou concluir. E, com certeza, estão falando de
conhecimento de causa, mas se V. Exas. concordarem, eu faço hoje um
requerimento convocando o diretor da MOB para que venha prestar os
esclarecimentos na Assembleia legislativa sobre a licitação fraudulenta
do Ferry e sobre as obras da Litorânea e do Araçagi, que consumiram
muito dinheiro público, mentindo para a população que tinha que ter
VRT e não vai ter VRT. Essa é a MOB que V. Exas. estão falando. Esse
é o Daniel de quem estão falando, mentindo para a população dizendo
que ia ter VRT. Vamos convocar. Vamos convocar o Daniel da MOB.
Vamos convocar para prestar os esclarecimentos sobre a licitação
e sobre essas obras da Litorânea e do Araçagi. Era o que tinha para
o momento, senhoras e senhores. Muito obrigado, Deputada Cleide
Coutinho, Presidente. E aos nossos amigos baixadeiros, população
da Baixada do Maranhão estamos aqui firmes, fortes e fiscalizando as
ações do Poder Executivo e aplicação do dinheiro público. Deputado Zé
Inácio, talvez V. Ex.ª não saiba. O Governo está querendo reformar o
ferry da Serviporto para depois cobrar 20, 25 milhões da Serviporto e se
ela não tiver como indenizar voltamos ao ferry da empresa para depois
entregar para outro.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Pela liderança do Governo, o Deputado
Rafael, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Deputada Cleide Coutinho, que hoje preside nossa sessão,
nossos cumprimentos, aos demais colegas Deputados, imprensa,
telespectadores da TV Assembleia. Deputada, Presidente Dra. Cleide
Coutinho, ouvi atentamente aqui um pronunciamento, Deputado
Wellington, inclusive muito bem pontuado pelo Deputado Zé Inácio
e pela Deputada Thaiza Hortegal sobre a licitação do ferryboat,
principalmente os dois Deputados que moram na Baixada, que tem
residências na Baixada e que conhecem essa situação tão bem são
dois lutadores para que a gente possa de verdade dar uma solução de
serviço no ferryboat, mas o que também gostaria de falar, Presidente
Dra. Cleide, é que esta Casa ela precisa ao Maranhão, principalmente
agora, sempre mostrar ao povo do Maranhão que aqui a gente tem uma
postura porque nós estamos representando o Estado do Maranhão. Subir
à tribuna e chamar um secretário, como Secretário Cappellli de capeta
não cabe em lugar de Parlamento nenhum, acho que nós devemos ter a
decência de pelo menos moderar as palavras e as falas, já falei diversas
vezes para o deputado, na ânsia de chamar atenção, porque ninguém
de verdade presta atenção no que ele fala, porque muitas e muitas das
vezes são denúncias vazias, dando trabalho para o Ministério Público
porque tem que arquivar quase todas elas, porque não tem fundamento
nenhum, dizer, por exemplo, que o governo Flávio Dino fracassou na
saúde. O Governo Flávio Dino é o melhor do estado do Brasil que
combateu a pandemia, dezenas de hospitais macrorregionais com leitos
de UTI, Educação foram mais de mil escolas, programa premiado, que
é o Escola Digna, os IEMAs, a educação em tempo integral, deputado
diz que votou no Governador Flávio Dino, mas por interesses outros,
rompeu com o governo Flávio Dino, decisão pessoal do deputado, a
gente respeita. Mas vir à tribuna e atacar de forma pessoal o Secretário
do Governo, nós não vamos aceitar. Primeiro porque a crítica, já falei
diversas vezes, ela faz parte do processo democrático. Agora, ser juiz,
condenar, não é do feitio e nem papel de deputado nenhum. Não estou
aqui querendo tirar a prerrogativa do deputado, mas também não
podemos permitir que essa Casa vire aqui a casa da mãe joana, quando
o deputado sobe na tribuna e fala o que quer, fala da vida pessoal das
pessoas, ataca, agride, xinga, achincalha, esse tipo de comportamento
não é comportamento da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Esse mesmo deputado que diz que vai para o Rio Grande do
Sul, vai para o Mato Grosso, vai não sei para onde, e que lá as coisas
são diferentes, parece aquela história que a vida do vizinho é melhor
do que a nossa, é ele que achincalha esta Casa com essas palavras de
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baixo calão que a gente tem que ouvir aqui todos os dias. Isso cansa,
deputado. Deputada Valéria quer fazer um pronunciamento importante
de 15 minutos, mas não vai poder porque V. Ex.ª todo dia fala uma
hora nesta tribuna e nós somos obrigados a ouvir. Inclusive eu vou até
propor, já conversei com alguns colegas que a gente mude o regimento
da Casa, que o Grande Expediente, se não houver deputado inscrito, o
deputado pode se inscrever todo dia e nós somos obrigados a ouvir essas
agressões desnecessárias, essas verborragias todo santo dia. Deputado,
isso também incomoda os colegas ou V. Es.ª não percebeu ainda? Acho
que a sua estratégia está totalmente equivocada. A gente reitera porque
a gente tem um convívio aqui diário e a gente tem certa simpatia, mas
tem horas que foge do controle, como foi na semana passada, quando V.
Ex.ª, na ânsia de chamar atenção num momento que não era oportuno,
pediu uma questão regimental e que não era regimento, queria mais uma
vez discutir. Não é só V.Ex.ª que tem aqui neste Parlamento, V. Ex.ª não
é o sol que brilha na terra, não. A deputada vai ter que sair porque V.
Ex.ª ocupou a tribuna quase 40 minutos além do Pequeno Expediente,
prerrogativa sua, não estou aqui querendo tirar, mas todo santo dia, não
tem cristão que aguente, não é, deputado? Então, queria que V. Ex.ª
também moderasse as palavras, pois, quando ataca uma pessoa de baixo
calão, abaixa também a Assembleia Legislativa do Maranhão, e aí as
pessoas do Maranhão, que antes era só a capital que podia assistir, veem
aquilo ali e parece mais um circo. A tribuna da Assembleia, em vez de
ser um instrumento de voz do povo do Maranhão, vira picadeiro. Eram
essas as minhas palavras.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhora
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso. Rafael,
você citou meu nome, seja democrático, seja republicano. Questão de
Ordem, Deputada Cleide Coutinho, Deputado Wellington do Curso. Fui
citado três vezes pelo Deputado Rafael Leitoa, por gentileza. Deputada
Cleide, Deputado Wellington do Curso, de forma polida, de forma
educada, porque, na verdade, quando o Deputado Rafael Leitoa não
tem argumentos para defender o desgoverno Flávio Dino...
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO - Deputado, só um minuto, eu vou chamar os
Blocos porque o pessoal inscrito está me cobrando. V. Ex.ª fala depois,
no Tempo dos Partidos, pode ser?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
vou falar, mas só me conceda um minuto, por gentileza, tendo em vista
que ele usou o meu nome na tribuna da Assembleia. Então, Deputada
Cleide, demais pares, primeiro, o Deputado Rafael fala em indecência,
mas indecência é colocar o Maranhão...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente
Doutora Cleide, isso não é Questão de Ordem.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Deputado Rafael, Vossa Excelência quer calar a minha boca na tribuna
da Assembleia, vem falar.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado Wellington, V. Ex.ª tem um
minuto para concluir, vamos cooperar. Muito obrigada.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Concluo, pode marcar britanicamente no relógio que eu concluo. Então,
rapidinho, o Deputado Rafael Leitoa ocupa a tribuna sem argumentos
para atacar.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputada,
por favor, não tem no Regimento, isso não é regimental. Ele tem o
Expediente Final para falar mais de 10 minutos, aí não tem problema,
ele fala com as cadeiras...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vossa
Exa. não tem argumento. Quer defender corrupção?
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Isso não é
regimental.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Quer
defender licitação fraudulenta.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Rafael, ele vai cooperar. Ele
vai concluir em um minuto. Aí acaba.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Ele não vai
concluir, Deputada.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Vai. Ele tem palavra.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL
– Deputada Cleide, outros deputados precisam falar. Nós temos
compromissos. Nós estamos inscritos também nos blocos. Precisamos
falar. Vai ter o Expediente Final e o deputado no final se posiciona.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Mas, deputada, eu vou dar um minuto
sem interrupção. Está bom, Deputado. Um minuto. Vamos lembrar dos
colegas que querem falar.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Lembremos, deputados e deputadas: Deputado Wellington nunca falta,
nunca chega atrasado e todos os dias eu ocupo os espaços regimentais
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para fazer uso
da palavra. E faço uso da palavra de forma responsável, cobrando,
fiscalizando. Agora se o deputado líder do Governo não tem argumento
para defender o Governo do Estado e vem atacar o Deputado Wellington
e vem usar palavras que eu não disse. O que eu usei na tribuna, eu
conferi e comprovo. Agora se o Ministério Público é dominado por V.
Excelência...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado, não
falou, não, na tribuna?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Falta
um minuto. Deputado, tenha educação!...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Se inscreva no
Expediente Final, Deputado...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado, é por isso que até a própria... Seria até baixo eu falar isso.
Não vou nem usar o que V.Exa. faz, falando de família... Mas, Deputado,
tenha respeito, deputado.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Como é
Wellington, o que V.Exa. falou?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Tenha
respeito.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – O que é que
V.Exa. falou com relação à família?
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputados, eu acho melhor encerrar.
Deputado, nós vamos encerrar e vamos continuar a nossa... Bloco
Parlamentar Independente. Deputado Arnaldo Melo, se encontra? Não.
Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro, está aqui
presente? V. Ex.ª vai falar? Declina. Bloco Parlamentar Democrático.
Deputada Thaiza, por favor, por 11 minutos.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL (sem
revisão da oradora) - Bom dia, Senhora Presidente, todos os colegas
deputados, ouvintes da Assembleia, da Rádio, TV e imprensa. Hoje
eu trago aqui a esta tribuna algo que tomou uma grande repercussão
que é uma imagem que tem rodado pela internet, uma imagem de uma
criança que foi vista no lixão da cidade de Pinheiro, onde se deparou
com uma árvore de natal. E naquele momento, ele não sabia do tamanho
da emoção na busca de alimentos, se deparando com a extrema pobreza.
Porém conversando agora há pouco com o prefeito Luciano, e foi me
passado e relatado... E eu acredito ainda no diálogo, eu acredito que
ouvi as duas partes é a melhor solução antes de subir a esta tribuna
e falar e usar de um fato, Deputado Rafael Leitoa, que toma grande
proporção. Mas nós não sabemos da realidade e quem conhece a
realidade daquele município sou eu que convivo lá dentro. Então a
gente sabe das dificuldades, sabe o que tem enfrentado. Nós passamos
por problema de pandemia, mas isso não exime a responsabilidade do
Prefeito em resolver aquela questão do lixão que está dentro da cidade
e falando agora pouco com o Luciano, foi lançado um programa de
renda mínima, no valor de 100 reais, e doações de cestas básicas para
as famílias que ali moram, como também foi criada a associação dos
catadores para poder legalizar essa situação. E aí, com isso , a prefeitura,
ela já está em contato com a empresa, de São Paulo, onde essa empresa
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ela já deu entrada em um projeto e que tramita hoje na Secretaria do
Meio Ambiente do Estado, e que foi feito um estudo de viabilidade,
daquela região, para que se possa dar a verdadeira chamada chapada
de Pinheiro, também foi adquirido, nos últimos dias, um terreno de
35 hectares a 15km do aeroporto da cidade, para que possa realizar e
possa transportar o lixo para lá, porque eu não sei se alguém se lembra
quem for pinheirense, que na gestão passada, de muitos anos até os
lixos hospitalares eram colocados lá, o risco à exposição dessa famílias
e aí foi colocado, hoje existe uma empresa especializada em recolher
lixo hospitalar. Então, questão de dias esse processo ele tramita na
Secretaria de Meio Ambiente, eu faço questão, como na Comissão de
Meio Ambiente começar a acompanhar, começar realmente a acelerar
esse processo, para que possa ser resolvido o mais brevemente possível,
não é hoje algo onde a gestão daquela cidade se faz alheio ou pouco
caso, é algo preocupante, é algo que tem assistência, é algo que sempre
vem colocando inclusive ações na saúde, mutirões, para que possa
estar dando assistência, distribuição de cesta básica para que possa dar
assistência, porém esse lixão não foi instalado hoje, e não foi colocado
hoje. São tomadas medidas e essa empresa hoje já fez um estudo, hoje
essa empresa ela já está tramitando com esse estudo de viabilidade e o
terreno já está lá com 35 hectares, 15 quilômetros longe de distância do
aeroporto, para que possa se instalar o lixão.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputada, se
possível me conceda um aparte?
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL Concedo sim, deputado.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) - Deputada
Thaiza, de fato, a foto choca e eu vi ontem a foto no Instagram do padre
que repercutiu e hoje essa foto ela viralizou o resto do Brasil, inclusive
na Globo News. Mas o problema dos lixões não só no Maranhão, mas do
Brasil todo, de fato, merece uma atenção especial. Por isso, nessa Casa,
tramita um projeto de lei, de nossa autoria, que trata da Política Estadual
de Resíduos Sólidos, desde 2015, nós nunca votamos esse projeto aqui
na Casa, porque nós não tínhamos ainda a oportunidade de debater com
os municípios com relação à solução dos lixões aqui no nosso Estado.
Que isso não é uma realidade apenas infelizmente de Pinheiro, mas de
muitas outras cidades no Brasil e que de fato as audiências públicas que
nós estamos fazendo e na segunda-feira, nós faremos a última aqui em
São Luís, pois quinta-feira, nós vamos fazer a de Caxias do saneamento,
mas segunda-feira é a de resíduos sólidos aqui em São Luís, nós temos
encontrado algumas soluções que já amenizam muito a situação. A
própria Secretaria de Estado do Trabalho, também já distribuiu, em
alguns municípios, esteira, conseguiu fazer galpão para poder fazer
ali a formação das cooperativas dos catadores para que a gente possa
fazer uma triagem dos resíduos sólidos, para que ali a gente possa dar
dignidade para quem trabalha na questão dos resíduos. Lixo é dinheiro.
A gente precisa, de fato, é de uma política pública eficiente, de projeto
de lei que atenda de verdade às necessidades e, obviamente, de recurso
financeiro porque não dá para fazer isso sem recurso. As alternativas
que se avizinham, dentro da política estadual e dentro das audiências,
são os consórcios. Pinheiro é uma cidade polo que pode ali deliberar e
debater, nós faríamos uma audiência, em Pinheiro, mas, infelizmente,
nós não tivemos tempo e a gente precisa aprovar, de fato, esse projeto
este ano, mas é importante que o Prefeito Luciano, que eu sei da sua
responsabilidade como gestor, aquele lixão não nasce do dia para a
noite, aquele lixão ali já tem muito tempo, mas que ele, como município
polo, liderasse ali um diálogo com os prefeitos vizinhos para que
construíssem um consórcio e chegasse a uma solução para erradicação
daquele lixão e, obviamente, dar dignidade aos catadores que vivem ali
dos resíduos. Então, de fato, eu parabenizo V. Ex.ª pelo pronunciamento
porque é um pronunciamento corajoso, é uma imagem forte que choca,
mas é a nossa realidade. A gente não deve varrer problema para debaixo
do tapete, a gente tem que expor, discutir, debater e encontrar soluções.
Então, parabéns, deputada, pela fala.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL
– Obrigada, deputado. Eu até convido V. Ex.ª, como Presidente da
Comissão de Meio Ambiente, para que a gente possa realmente fazer uma
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visita, para que a gente possa dialogar junto com o gestor e ver a forma
mais favorável de se acelerar esse processo para que se possa realmente
resolver a situação daquelas famílias que estão ali em vulnerabilidade,
expostas a doenças, a essa crítica, a essa visão hoje que toma conta
do Globo News, as imagens chocam, isso nos choca, me choca como
cidadã, me choca como parlamentar daquela cidade e tenho certeza de
que tem chocado o prefeito também. Se ele já tomou essas atitudes, a
gente pode se reunir para colocar mais ideias, dialogar e buscar uma
solução mais rápida. Para encerrar, eu quero aqui parabenizar, mais uma
vez, todos sabem agora que eu tenho 24 dias de pós-cirúrgicos, ainda
sequela da covid, vem aí já um surto de uma quarta onda com uma
variante que se torna cada vez mais complicada no tratamento. Peço que
possa, na sensibilidade de todos, os municípios venham a intensificar
a vacinação e o uso da máscara, mas que, acima de tudo, possam
realmente olhar com muito critério, com muita responsabilidade a
realização do réveillon. Aproveito aqui para parabenizar o prefeito de
Pinheiro que qual cancelou o réveillon e, com os recursos que seriam
gastos, fez a aquisição de cinco mil cestas básicas e irá garantir essas
cinco mil cestas básicas para a população de Pinheiro. Então, ficam aqui
os meus parabéns ao gestor pela responsabilidade, pelo compromisso,
pela preocupação. Juntos, o Maranhão avança cada vez mais. Muito
obrigada. É só isso que eu tenho para hoje.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputada
Valéria, 20 minutos, com direito a apartes.
A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente Paulo Neto, Membros da Mesa,
senhoras deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, todos que
nos assistem através da Tv Assembleia.
Quero fazer também
um cumprimento especial, uma saudação especial à Vereadora Thais
Bueno, do município de Estreito do Maranhão, também a primeira
Procuradora da Mulher na Câmara de Vereadores de Estreito. Tive a
honra de dar a posse a nossa nobre vereadora Thais Bueno, que está
aqui nos acompanhando. E eu aproveito para mandar um grande abraço
a todos os nossos amigos e amigas de Estreito. Eu não poderia,
Presidente, de deixar de vir aqui, Deputado Antônio Pereira, Deputado
Neto, para registrar um momento muito importante na nossa história, a
história dos enfermeiros e enfermeiras, auxiliares e técnicos de
enfermagem do Maranhão e parteiras, todos da enfermagem. A última
quarta-feira, no dia 24 de novembro de 2021, ficou marcado na nossa
história e acredito também que na história do Senadores que votaram a
favor da PL 2.564, na história de todos os profissionais da Enfermagem,
portanto, do Brasil e da saúde esse dia, o dia 24 de novembro de 2021.
Nós da Enfermagem conseguimos aprovar, no Senado Federal, a PL
2.564 de 2020, que institui o piso nacional salarial para os enfermeiros,
técnicos de Enfermagem, auxiliares de Enfermagem e parteiras. A
aprovação da PL, senhores, foi um reconhecimento mais do que justo a
estes profissionais, que toda a sociedade reconheceu e sabe que estão
ainda na linha de frente do combate à pandemia nos hospitais, nas
unidades de saúde, onde a saúde está, ali, na entrada, em todo tempo,
com quem está internado, está sob os cuidados da enfermagem o
paciente. Então é um reconhecimento e, mais do que tudo, é uma
dignidade que se dá a estes profissionais, uma valorização. Eles, que
tanto lutaram, merecem esse reconhecimento. É uma dívida do Brasil,
de nós políticos, porque este projeto, está em tramitação, do piso salarial
e da carga horária de 30 horas, há mais de 20 anos. Tramita no Senado
e na Câmara Federal agora o piso salarial também e a carga horária de
30 horas. Portanto, senhores, estes heróis que são os nossos enfermeiros,
enfermeiras, auxiliares e técnicos de Enfermagem. Eles são muito
importantes. E foi vista agora na pandemia a importância deles pelo
fato, como já disse, de estar na linha de frente. Mas é imprescindível na
vida de todos nós da população essa categoria. E também na garantia
constitucional dos direitos à saúde, parabéns aos senadores que
aprovaram a PL 2564, todos que disseram Sim a esta PL, aos enfermeiros
de todo Brasil, em especial aqui do Maranhão, quero aqui frisar os
senadores Weverton Rocha, o nosso Senador, Senador Roberto Rocha e
a Senadora Eliziane Gama, que foi importante mediadora nesse
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processo da aprovação do piso salarial. Mas especialmente ao senador
que enfrentou essa tão desejada valorização na aquisição do piso salarial
e da carga horária de 30 horas. O Senador Fabiano Contarato, autor do
Projeto, que deu todo apoio e luta ao lado dos enfermeiros do nosso
Brasil. Mas é importantíssimo também registrar e ressaltar a importância
da União dessa categoria da Enfermagem. A Enfermagem há muitos
anos, como eu disse aqui, ela luta por este momento, e agora mais ainda,
ficaram unidos, fortes, foram pra cima realmente do Senado e
conseguiram aprovar graças a todo empenho de todos que foi possível
essa grande conquista. Importante registrar essa união da Enfermagem,
se mobilizaram, enfim, foram atrás dos seus representantes, e aí a gente
obteve essa vitória tão importante. Mas eu quero aqui também registrar
todas as entidades da Enfermagem nacionais, estaduais e municipais,
todos unidos e resistentes, por décadas, diante das dificuldades
enfrentadas que agora vencemos essa 1ª etapa. Eu quero aqui registrar a
participação importante do Fórum Maranhense de Enfermagem, que
reúne todas essas associações, sindicatos e Conselhos do Estado do
Maranhão, que foram para frente, foram a Brasília, fizeram a marcha,
foram aos gabinetes, enfim, fizeram o seu papel importante, para que
esse projeto fosse aprovado, só para conhecimento dos senhores
deputados, eu quero aqui dizer como ficou o piso para os enfermeiros,
para os enfermeiros, ficou R$ 4.750,00 o piso. Para os técnicos de
enfermagem, R$ 3.325,00. Para o auxiliar de enfermagem, R$ 2.375,00,
isso o biso é básico para esta categoria, mais que necessária para a saúde
do nosso Brasil. Então necessária a valorização, que venha por meio do
piso salarial, pelo menos isso, isso é uma base para qualquer profissão,
um piso salarial e uma carga horária digna. Importante dizer, senhores,
que o piso ele não está, esse projeto a PL 65, ela não foi, claro, associada,
porque já foi tramitada, já houve uma tramitação anteriormente no
Senado na PL das 30 horas, ela não está atrelada ao piso, essa PL não
está atrelada ao piso salarial das 30 horas, é importante ressaltar isso,
porque é outra luta que nós vamos fazer agora na Câmara de Vereadores,
a PL 2564, ela trata só do piso salarial que aqui acabei de citar, portanto,
nós temos muita luta ainda pela frente, pois temos que pressionar agora
a Câmara Federal, a votar também de preferência junto com a PL 2595
de 2000, que estabelece o piso das 30 horas, votar na Câmara Federal
com a PL 2464/2020, que estabelece o piso já aprovado pelo Senado.
Então, a nossa luta continua. Contamos com a colaboração dos demais,
de todos os deputados estaduais e, consequentemente, os deputados
federais aqui do Maranhão, dos partidos que compõem toda a base do
governo Flávio Dino, da oposição e dos demais partidos. Importante
toda a representação do poder político maranhense, mostrando que o
reconhecimento tão divulgado, tão dito aqui, em tribunas, em entrevista
e em outras reuniões e audiências, seja realmente materializado agora
com o apoio de todos para a nossa querida enfermagem. E a nossa luta
continua. Portanto, senhores, quero aqui também registrar que é do
conhecimento de todos que, desde que me elegi como deputada estadual,
como servidora pública, enfermeira que sou, uma ativista a favor desse
movimento de valorização dos profissionais da saúde, mas,
principalmente, da enfermagem, que é a minha profissão, sei da labuta
do enfermeiro e da sua necessidade de ser reconhecido por meio dessas
valorizações. Assim que assumi, em 2010, logo preparei um projeto de
lei que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa, Projeto de Lei nº 159/2011, neste plenário. Infelizmente, foi
votado pelo governo de então, mas ainda estou pedindo aqui para ver
como é que está na Mesa a questão do veto, porque eu acredito que é um
momento oportuno para esta Casa também dizer sim às 30 horas,
derrubando esse veto aqui em nível estadual. A gente sair na frente igual
a outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, eu quero dizer
que em relação ao PL 2564 e ao PL 2295 que estão na Câmara Federal
que os enfermeiros, todas as entidades representativas, Vereadora Taís
Bueno não quer que faça, vamos dizer, uma junção do PL 2564 a esse
projeto porque senão vai voltar para o Senado o piso salarial das 30
horas. Vai tramitar tudo novamente e vai atrasar uma conquista que já
temos. Nós queremos que vote separadamente, na Câmara Federal, o
PL 2564/2020, que estabelece o piso e já foi aprovado no Senado, e o
PL 2295/2000 das 30 horas que também já foi aprovado no Senado,
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ambos precisam ser agora aprovados na Câmara Federal. Separar
podem, nós queremos que seja aprovado separadamente mesmo. São
dois projetos aprovados. Nada de juntar para voltar ao Senado
novamente. Este é o objetivo nosso de vir a esta tribuna, dizer isso a
vocês e também pedir o apoio de todos os parlamentares. Como é de
conhecimento de todos também, o Deputado Neto Evangelista, que aqui
está, apresentou agora, recentemente, a Frente Parlamentar de Defesa
das 30 horas nesta Casa. Quero até parabenizar o Deputado Neto pela
sensibilidade, pela iniciativa, inclusive sou membro dessa frente, assim
como vários outros colegas deputados. É importante a gente estar junto,
fortalecendo as votações e as discussões, por meio da frente parlamentar,
para sensibilizar os nossos deputados federais para que apresse o mais
rápido possível essa votação e, principalmente, com o voto deles,
aprovando as duas PLs. Então tivemos agora a informação recente que
o Presidente da Câmara Federal já está encaminhando a votação. O
Artur Lira comprometeu-se em encaminhar ainda esta semana, mais
precisamente, amanhã, quinta-feira. Sugeri que essa discussão da PL
2.564 vá para o colégio de líderes e, no dia 07/12, agora, já para a
comissão geral, porque o nosso objetivo principal é que ela vá o mais
rápido possível ser pautada para a votação. Isso é o que nós queremos.
Esse é nosso pedido, essa agilidade. A importância da Frente Parlamentar
das 30 horas, para que também o projeto, que está lá há 20 anos, ande e
seja aprovado agora com o piso e para que essa conquista seja realmente
consolidada e aprovada por todo o Brasil. É esse o recado que nós
enfermeiros e enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem,
parteiras de todo o Brasil, em especial, aqui do Maranhão. Portanto,
senhores ,encerro a minha fala agradecendo a atenção de todos, dizendo
que nós continuamos firmes nesta luta, neste propósito, primeiro, de
que a questão seja votada e regularizada logo em nível federal, a PL
2.564 de 2020 do piso, a PL 2.295 de 2000 que estabelece jornada de 30
horas. Agora a gente vai vir resolvendo essa questão em nível federal.
Em seguida, nós vamos partir para nível estadual, que já tem aqui o
projeto em tramitação. Mas, assim, outros Estados que não tem é
importante fazer essa adesão, já que no Governo Federal vai estar
resolvida essa questão. E depois nós partirmos para os níveis municipais.
E podemos fazer isso juntamente. Mas o importante é que a enfermagem,
realmente, seja reconhecida, esses heróis sejam valorizados, como
tantos nós proclamamos aqui nesta Casa. Pois não, Deputado Antônio
Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) –
Deputada, V. Exa., desde que chegou a essa Casa, tem feito essa luta. Sou
testemunha. Eu, como médico também, tenho acompanhado isso. Acho
que é uma questão importantíssima para a saúde pública do Brasil, uma
vez que não adianta ser apenas um médico bem remunerado, se nós temos
os enfermeiros padrões que, se não forem bem remunerados, têm que
ter um, dois empregos, aquilo que a lei permitir. E acabam se cansando,
fazendo a coisa de uma maneira inadequada, mesmo assim uma auxiliar
de enfermagem, a mesma lógica. E eu quero aqui reconhecer o seu
trabalho em relação a essa questão. Sempre que a conheço aqui nessa
Casa, enquanto deputada, trabalhando por essa questão. Deputado Neto
Evangelista, há poucos dias ou há poucas semanas, não me recordo,
aqui correu para instalar a sua frente parlamentar. E eu também,
como sempre, aderi a essa frente parlamentar, faço parte dessa frente
parlamentar. Eu acho que nós precisamos juntar forças, porque, eu dizia
na Comissão de Saúde, enquanto presidente, hoje pela manhã, que essa
é uma luta que ainda não terminou. Está no congresso. Vai passar pela
Câmara. Nós sabemos que é nos dois turnos da Câmara. E nós temos
que estar todos atentos. E eu fico feliz de V. Exa. fazer o chamamento
dos nossos deputados federais para que eles possam também contribuir
com a sua sensibilidade, com a sua responsabilidade, com uma classe
tão importante como é a classe dos enfermeiros, de uma maneira geral, e
aí incluindo também toda a classe, os auxiliares, enfim. Então eu quero
parabenizá-la, mais uma vez, por a Senhora estar sempre à frente dessa
luta e testemunhar nesta manhã, também. Muito obrigado pelo aparte.
A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO - Eu que
agradeço, Deputado Antônio Pereira, nosso Presidente da Comissão de
Saúde, seu apoio é muito importante, deputado, o Senhor que é um
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deputado que conhece bem a saúde do nosso estado, é um deputado que
tem atuado, médico, sempre também tem a defesa dos profissionais de
saúde. Contamos com o seu apoio e consequentemente o apoio do seu
partido por meio dos seus deputados federais que agora que os projetos
estão na Câmara para serem votados. E a gente pede agilidade nesse
processo para que vá à pauta o mais rápido possível, os dois PLs, do
piso e da carga horária de 30 horas para que a gente possa vencer essa
etapa e partir já, que resolvida a questão federal, que era empecilho,
inclusive antes quando eu apresentei o Projeto n° 159, do piso e da
carga horária de 30 horas, e agora resolvendo no Congresso, com
certeza, não teremos problemas aqui em nível de estado e municípios.
É uma adesão de todo o Brasil que é o que espera essa categoria,
que agora na pandemia foi vista de forma clara a importância desses
profissionais para a saúde do nosso Brasil e, claro, para as pessoas que
todos nós precisamos de saúde. Então é importante para nós todos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, pelo tempo, e convoco mais uma
vez, vamos todos nos unir nessa causa. Que cada um de nós, desde
que nascemos, nós precisamos e vamos precisar sempre do trabalho
do enfermeiro, de uma enfermeira, de um auxiliar, de um técnico de
enfermagem e muitos ainda precisam do trabalho das parteiras. Um
grande abraço a todos vocês, muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Deputado Antônio Pereira, por treze minutos, com
direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Presidente,
eu declino, e vou pedir inscrição para amanhã, porque pelo adiantado
da hora, eu estou vendo que é um assunto importante, eu queria que
tivessem mais colegas em plenário, portanto, amanhã usarei a tribuna.
Muito obrigado, declinado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Deputado César Pires, por cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Confesso a vocês que queria falar
mais cedo, mas como eu não tenho Bloco, eu e o deputado Wellington
somos colocado por último, e temos que esperar todos os meus pares
se pronunciarem, mas isso não diminui o meu direito, nem tampouco
fico tolhido de reverberar os meus pensamentos, e faço isso aqui, no
que venho fazendo sempre, para demonstrar de quão tanto está sendo
mal gerida a Sinfra, com suspeição de desvio de conduta, inclusive do
senhor secretário. A prova disso é que encaminhei documento ao senhor
secretário, que me enviasse alguns elementos que pudessem facilitar as
minhas prerrogativas de fiscal do Poder Público, e ele mandou para mim
um calhamaço de papel, que agora há pouco está sendo devolvido, esse
mesmo documento fora encaminhado ao Ministério Público Federal, à
Polícia Federal, que me devolveram o pedido de informação se aquela
Sinfra havia encaminhado as documentações solicitadas. Encaminhei
ao Ministério Público a documentação aqui presente, demonstrando
claramente que os documentos foram documentos destituídos de
previsibilidades, considerando que não tem licitação, tão pouco plano
de trabalho detalhado. Ora, sem o processo licitatório, sem o plano de
trabalho, quem é que pode fiscalizar? O Ministério Público também
não pode. E está prosperando a ação junto ao Ministério Público.
Prova disso, volto a frisar, que o foco maior do que nós denunciamos,
a estrada de São Bernardo a Magalhães de Almeida, foram feitos dois
quilômetros e agora estão sendo feitos 29, e o que é pior, a empresa
que está fazendo está sem processo de licitação. Eu vou repetir:
sem processo licitatório. Mas, se tiver, eu pedi já para a Sinfra, e até
agora não me chegou. Pugnei, também, na estrada que liga Araioses
a Paulino Neves, tinham feito os dois quilômetros de recapeamento,
foi feito o resto, mas a suspeição de que lá tem também o meio-fio e o
acostamento e que aquele dinheiro tenha de origem a Caixa Econômica.
Emiti expediente à Caixa Econômica pedindo essa situação, bem como
a situação que liga Palestina a Duque Bacelar. De igual monta, pedi
também à Sinfra, se houvera feito esse tipo de utilização desses recursos
federais. Os documentos que me encaminharam foram imprestáveis.
Enquanto não chegar, eu venho nutrindo, dentro dos meus sentimentos,
a incapacidade de resposta da Sinfra de várias razões e motivações que
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levam a isso. A princípio, a motivação maior que eu creio é porque
a situação não está condizente com os preceitos, ditames das leis
que regem o princípio da ética pública e do não desvio dos recursos
públicos. Ora, eu não tinha outro caminho técnico a fazer para cumprir
o artigo 50 da Constituição, que me garante o direito discricionário de
fazer um processo investigatório. Eu queria falar mais cedo, não posso
volto a repetir, mas vou continuar falando que a Assembleia hoje está
lincada por 35 canais de televisão com população acima de 40 mil
habitantes. Muito mais relevante, às vezes, do que a galeria cheia.
Então, senhores da Sinfra, por favor, envie para mim as documentações
necessárias porque as que forem apensadas no expediente encaminhado
para cá eram apenas um volume gigantesco tentando ludibriar o meu
conhecimento, que não é muito, mas é suficiente para saber que aquela
situação encaminhada para mim está equivocada, está errada. Vocês não
sabem onde isso vai parar. Nada vai fazer eu diminuir ou arrefecer o
meu ânimo de continuar investigando a Sinfra. Eu não vou parar, não
vou parar este ano, não vou parar ano que vem, expediente vai continuar
chegando e, enquanto não me chegar o pagamento, o detalhamento da
obra. Enquanto não chegar para mim o plano de trabalho, a fonte de
recurso, eu não vou parar. Vou continuar fazendo isso. E se não me
chegar, não me restará outro caminho a não ser dizer nessa tribuna que
há malversação dos recursos públicos naquela entidade, porque o tempo
tem. O Ministério Público está paralelamente investigando comigo.
Manda expediente ou devolve expediente. Se não foi contemplado... E
por ética não mandei direto a documentação, as cópias para o Ministério
Público. Senhores, os expedientes estão aqui. No Ministério Público
estão lá as documentações dos expedientes que encaminhei a eles, os
expedientes em que encaminhei à Polícia Federal. A Caixa Econômica
sem resposta. Como é que eu posso investigar alguém sem o processo
citatório? Como que eu posso investigar alguém sem encaminhar o
Plano de Trabalho? E não me foi encaminhado com documentação.
Como se eu fosse pegar aquilo e tocar como verdadeiro. Não vou tocar
isso como verdadeiro. Vou continuar averiguando, encaminhando para
que a gente possa ter uma resposta adequada em relação a essa situação.
Não se trata de ranço contra ninguém, contra alguém, mas cumprindo o
meu mister, cumprindo a minha obrigação parlamentar. É assim que eu
vou continuar a levar o meu caminho aqui nessa Casa. Se alguém tiver
alguma coisa a defender do Governo, a defender disso, tem uma frase
muito peculiar: quem disso usa disso cuida.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Deputado Wellington do Curso, cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(sem revisão do orador) – Obrigado, Presidente. Senhoras e
senhores, deputadas e deputados, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso cordial
bom dia. Mais uma vez bom dia. Que Deus seja louvado. No meu
pronunciamento anterior de quase 30 minutos, extrapolou os 30
minutos. Fui interpelado pela Deputada Thaiza Hortegal, interpelado
pelo Deputado Zé Inácio Lula e, posteriormente, fui substituído pelo
líder do Governo, Rafael Leitoa, que fez algumas alegações que não
têm fundamento. Primeira delas é que eu uso o tempo da tribuna da
Assembleia. E cadê ele agora para ouvir? Estamos no expediente
na Assembleia, estamos na Sessão e por que ele não está aqui para
defender o desgoverno dele? Mas como eu faço de forma pontual, de
forma responsável, permanente e, principalmente, em respeito a você,
cidadão maranhense, é que eu vou dar continuidade, estando ele aqui ou
não. Se amanhã ele vier novamente tentar defender o desgoverno Flávio
Dino sem argumentos, estou aqui pronto para defender a população.
Então vamos aos fatos. A denúncia que eu trouxe há mais de 30 dias
só agora é que começou a incomodar a base do Governo. Era isso que
eu estava esperando há muito tempo, que eles pudessem debater, que
eles pudessem falar alguma coisa, defender ou tentar defender. O que
eu estou falando é de uma licitação fraudulenta, uma licitação de um
bilhão seiscentos e cinquenta milhões de reais e que a empresa que
ganhou não tem capacidade técnica e nem econômica para realizar o
serviço, o transporte de passageiros, transporte de ferry de São Luís
para o Cujupe é feito em ferries para transportar 50, 80, 100 veículos,
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mais de 500 pessoas, e a empresa que ganhou só tem capacidade para
transportar 44 pessoas, não tem o ferry, é uma balsa, não tem propulsão,
não tem motor e aí vem defender o indefensável. E eu não quero crer
que estão defendendo corrupção, fraude, máfia e aí vem falar de diálogo,
governo que não tem dialogo, governo que não é transparente, é tão
cômico que se não fosse verdade, o governador Flávio Dino não tem
transparência nem com os deputados e nem diálogo com os próprios
deputados, vamos continuar firmes nessa Casa, vamos continuar firmes
aqui na Assembleia, defendendo a população, enquanto o deputado
Rafael Leitoa defende Flávio Dino, defende a gestão de Flávio Dino,
deputado Wellington defende a população, eu estou aqui defendendo a
população de mais de 20 municípios da Baixada, de Pinheiro, de Santa
Helena, de Mirinzal, de Bequimão, de Alcântara, estão padecendo todos
os dias, deputada Thaiza vem dizer olha o problema mais de 30 anos,
que nós estamos tentando resolver, estamos denunciando, estamos
cobrando, estamos fiscalizando, aí o deputado Zé Inácio diz: vamos
ter um diálogo outra reunião, outra audiência, ninguém aguenta mais.
Ah, que o serviço melhorou, melhorou uma ova, como melhorou? Você
tem como comprovar que melhorou, eu tenho como comprovar que
piorou, prova disso que não tem fiscalização do Procon. Prova disso
que não sai na Mirante, prova disso que as denúncias, as angústias, a
dores, a reclamações os estresses da população não vão para os meios
de comunicação, é tudo calado, é tudo parado, mas a população está lá
reclamando. Recebemos a denúncia de uma pessoa que saiu 3, 4 horas
da manhã de casa para tentar pegar o ferry e aí pega o ferry de 8 oito
horas pra chegar dez horas em São Luís, de gente que está lá na fila
de espera, aí aparece um funcionário e diz: vai por fora, vai rodar nas
estradas esburacadas de Flávio Dino. Deputado Rafael Leitoa, onde
estás que não responde? Aí Vossa Excelência vem dizer que o Deputado
Wellington está ocupando o tempo dos demais, o tempo é destinado a
todos, eu uso o Pequeno Expediente, eu uso o Grande Expediente, uso
o Tempo do Bloco, do PSDB, uso o tempo do Expediente Final. Vou
usar todo o tempo necessário e todo o tempo possível porque eu só
tenho um objetivo nesta Casa, em determinada vez me perguntaram:
Deputado Wellington, a quem o senhor está a serviço nesta Casa? E a
segunda pergunta: quem é o seu senhor? Talvez seja um dos detalhes
e dos pronunciamentos e de umas perguntas mais importantes que eu
recebi na tribuna da Assembleia, até hoje, eu tive a oportunidade de
dizer que eu estou a serviço da população do estado do Maranhão. Não
estou aqui para babar governador. Estou aqui é para fiscalizar. Fiscalizar
aplicação do dinheiro público, e faço em defesa do policial militar, em
defesa do professor, do médico, do enfermeiro, da população do estado
do Maranhão, do trabalhador. Estou a serviço da população do estado
do Maranhão. E quem é meu senhor? O meu Senhor, Rei dos reis,
Senhor dos exércitos, criador do céu e da terra. A Ele toda honra e toda
glória. Todos os dias, ao entrar nesta Casa, eu entro em comunhão com
ele, peço a sua bênção, a sua permissão e que me livre de todo mal para
que eu possa, na tribuna desta Casa, fazer segundo a sua vontade. E é
isso que eu tenho feito. À população do Maranhão o meu respeito, o
meu carinho. De quem eu estou a serviço? Da população do Maranhão.
Quem é o meu senhor? O único criador do céu e da terra, Rei dos reis,
meu altíssimo, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Muito obrigado
pelo dom da minha vida, muito obrigado por esse mandato de deputado
estadual, que eu devo a ti e à população do estado do Maranhão. Eu devo
a Ti, e a Ti todos os dias eu rendo glória. Eu rendo aos teus pés, declaro
o meu amor e a minha dependência de ti. Que Deus seja louvado! Que
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre
a sua população. Que Deus abençoe a todos!
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

22
22

QUINTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2021

Ata da Septuagésima Nona Sessão Ordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia trinta de novembro de dois mil
e vinte e um.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.
Segunda 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, Doutora Thaíza Hortegal,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Andreia Martins Rezende, Edson Araújo, Fábio Macedo e Ricardo
Rios. 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): Daniela Tema, Wellington do Curso, Doutor Yglésio, Roberto Costa, Rildo
Amaral, Antônio Pereira, Neto Evangelista e Ciro Neto. Esgotado o
tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando: em segundo turno, tramitação ordinária: Projeto de Lei nº 483/2021, de autoria da Deputada Andréia Martins 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; Projeto de Lei nº 520/2021, de autoria da Deputada Professora
Socorro Waquim, que institui o “ mês de outubro rosa” no calendário de
eventos do estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), ambos os Projetos
foram aprovados e encaminhados à sanção governamental. Ainda em
segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de emenda, o Projeto de Lei nº
311/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que institui o Programa de Reconhecimento, Capacitação e Remuneração das Parteiras Tradicionais do Estado do Maranhão, com parecer favorável da CCJC e da
Comissão de Saúde, acolhendo emenda. Em único turno, o Plenário
aprovou: Projeto de Decreto Legislativo nº 057/2021, de autoria do Deputado Roberto Costa, que autoriza a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a constituir comissão especial para
cumprimento da Resolução Legislativa nº 1.050/2021, com parecer favorável da CCJC. Em segundo turno, tramitação ordinária foram aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nos: 043/2021, de autoria da Deputada Professora Socorro
Waquim, que concede título de cidadão maranhense ao Deputado Federal Lucas Vergilio e 052/2021, de mesma autoria, concede a medalha do
mérito legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador Francisco
José De Carvalho Neto, com pareceres favoráveis da CCJC. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados, com pareceres favoráveis da CCJC: Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2021, de autoria
do Deputado Rildo Amaral, que concede a medalha do mérito legislativo “Manuel Beckman” à Senhora Belisa Gomes de Sousa e o Projeto de
Resolução Legislativa nº 035/2021, de autoria do Deputado Wendell
Lages, que concede a medalha do mérito legislativo “Manuel Beckman”
ao Senhor José de Ribamar Lauande Fonseca. Sujeito à deliberação do
Plenário, foi aprovado o Requerimento nº 422/2021, de autoria do Deputado César Pires, subscrito pelos Deputados Othelino Neto e solicitando que seja enviada mensagem de congratulações aos Doutores Kaio
Saraiva e Tatiana costa, pela vitória conquistada nas eleições da OAB/
MA. Os Requerimentos n°s: 423 e 425/2021, ambos de autoria do De-
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putado Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, ao Secretário-Chefe da Casa Civil, Senhor Diego Galdino de
Araújo, bem como, a Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento, Senhora Cynthia Mota Lima, solicitando-lhes a relação completa e
atualizada referente a todas reuniões realizadas pelo Conselho de Gestão Estratégica das Políticas de Governo (CONGEP), bem como todas
as atas das reuniões, encaminhamentos produzidos, membros participantes, mídias produzidas. Indeferidos pela Mesa, o autor recorreu, estes requerimentos submetidos à deliberação do Plenário que manteve a
decisão da Mesa, contra o vota do Deputado Wellington do Curso, rejeitando os Requerimentos. Por fim foram submetidos à deliberação da
Mesa, que deferiu os Requerimentos nos: 087/2021, de autoria do deputado Wellington do Curso, à Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio
e Assistência dos Servidores – SEGEP, Senhora Flávia Alexandrina
Coelho Almeida Moreira, para que esclareça qual a legislação aplicável
quanto à incidência de contribuição para o sistema de proteção social
dos militares, sobre quais verbas deverão incidir e se estas compõem os
proventos dos militares na inatividade e o Requerimento nº 186/2021,
de mesma autoria, ao Prefeito do Município de São Luís Gonzaga, Senhor Francisco Pereira Martins Júnior, solicitando esclarecimentos sobre o episódio amplamente divulgado nas redes sociais, por meio de
vídeo, em que há homens carregando uma mulher em uma espécie de
rede, após ter sido atendida no município de Bacabal, por inexistirem
estradas que possibilitem o acesso de alguns povoados ao centro da cidade, razão pela qual é impossível a circulação de veículos, a exemplo
de ambulâncias Deferido. Os Requerimento nº 107/2021, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Governo, Senhor Diego Galdino,
solicitando informações referentes aos contratos firmados entre o Governo do Estado, suas secretarias, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e a empresa de vigilância classi
segurança privada ltda, entre os anos de 2015 a 2021, bem como a cópia
integral de cada contrato firmado; Requerimento nº 171/2021, do referido autor, ao Procurador-Chefe da República no Maranhão, Senhor
José Raimundo Leite Filho, solicitando cópia do relatório referente ao
ofício circular n° 02 /2021/giac/mpf e o Requerimento nº 174/2021,
também de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Presidente do
Senado Federal, Senhor Rodrigo Pacheco, solicitando que inclua o Estado do Maranhão no rol dos estados alcançados pelas investigações da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará possíveis desvios de recursos destinados ao combate da covid-19. O Requerimento
n° 424/2021, ainda de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da
Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando esclarecimento sobre o ocorrido
com o paciente Raimundo Nonato dos Santos Sousa, de 82 anos, que
precisou ser carregado para se deslocar, já que a policlínica do vinhais
não dispõe de cadeira de rodas, inviabilizando, assim, a acessibilidade.
Discutido pelo autor este requerimento foi indeferido, o autor recorreu,
sendo incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Rafael Leitoa. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, o Deputado Hélio Soares falou pelo Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado Vinícius
Louro pela liderança deste Bloco, a Deputada Professora Socorro Waquim falou pelo Bloco Parlamentar Independente, o Deputado César
Pires pelo Partido Verde e o Deputado Wellington do Curso falou pelo
Partido Social da Democracia. No Expediente Final, não houve orador
inscrito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão,
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada,
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 30 de novembro de 2021.
Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente
Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária
Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária
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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 043/2021, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
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LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 1º de dezembro de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.067 /2021
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Deputado Federal Lucas
Vergilio.
Art. 1o É concedido o Título do Cidadão Maranhense ao Deputado
Federal Lucas Vergilio, nascido na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 2o A entrega do referido Título, deverá ocorrer em Sessão
a ser marcada de comum acordo entre o homenageado e esta Augusta
Casa.
Art. 3º A presente Resolução Legislativa entrará em vigor na data
de sua publicação.

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 057/2021, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

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 1º de dezembro de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
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 052/2021, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 654 /2021
Autoriza a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a Constituir Comissão Especial para cumprimento da
Resolução Legislativa nº 1.050/2021.
Art. 1º - Fica autorizada a Mesa Diretora desta Casa, constituir
uma Comissão composta de 07(sete) Deputados, para cumprir o que
dispõe a Resolução Legislativa nº 1.050/21, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao ex-Presidente José Sarney.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. 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 1º de dezembro de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.066 /2021

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador Francisco José de Carvalho
Neto.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Desembargador do Egrégio Tribunal Regional
do Trabalho da 16ª Região Francisco José de Carvalho Neto, por ter
contribuído para o desenvolvimento do Maranhão, nos termos da alínea
“a” do artigo 139 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Maranhão.
ção.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-

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
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Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADAP A R E C E R Nº 917 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 387/2021, de autoria do
Senhor Deputado Fábio Braga, que dispõe sobre o monitoramento,
cadastramento e recuperação das nascentes, matas ciliares e entorno dos
Rios que banham o Estado do Maranhão e seus afluentes.
Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, as ações de monitoramento, cadastramento e recuperação das nascentes e matas ciliares e
entorno dos rios que banham o Estado do Maranhão e seus afluentes,
tem como objetivo disciplinar a atuação do Poder Público Estadual em
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relação a estas atividades e serviços ambientais específicos, de forma a
promover o desenvolvimento sustentável e a aumentar a provisão desses serviços em todos os municípios do Estado.
O projeto de Lei prevê ainda que os princípios e as diretrizes,
assim como os instrumentos que poderão ser utilizados para os serviços
de monitoramento, cadastramento e recuperação das nascentes e matas
ciliares e entorno dos rios que banham o Estado do Maranhão e seus
afluentes.
Ao final, o projeto de lei busca autorizar o Governador a criar
unidade orçamentária e abrir crédito especial para pagamento dos serviços, e ainda a promover as adequações necessárias no Plano Plurianual
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º,
CF88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22,
CF88) e aos Municípios (art. 30, CF88).
A proposição em análise não afronta qualquer competência legislativa dos demais entes federativos, visto que tem como objetivo
principal proteger o meio ambiente (art. 23, VI, e art. 24, VI, da CF88),
matéria de competência comum e concorrente de todos os entes.
Contudo, há dois destaques de afronta à Constituição que impedem a continuidade na tramitação da proposta.
Primeiramente, o projeto estabelece atribuições para órgãos do
Poder Executivo (art. 3º, § 1º), esbarrando nas disposições do art. 43,
V, da Constituição Estadual, que asseguram ser de iniciativa do Governador projetos de lei que disponham sobre atribuições das Secretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual.
Além disso, o projeto de lei em análise possui em seu art. 5º a
redação de autorizar o Executivo a abrir crédito especial, e promover as
adequações no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
o que já é de competência do Executivo fazer a proposição, que deverá
tramitar pela Assembleia, não cabendo previamente a Assembleia autorizar sem que haja a devida propositura de iniciativa do Governador
para abrir o crédito especial:
Autorizativa é a ‘lei’ que – por não poder determinar – limita-se
a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse Poder. O texto da “lei” começa por uma expressão que
se tornou padrão: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a...’. O objeto
da autorização – por já ser de competência constitucional do Executivo – não poderia ser ‘determinado’, mas é apenas ‘autorizado’ pelo
Legislativo. Tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar,
pois jamais teria cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde já o autoriza a própria Constituição. Elas constituem
um vício patente. (BARROS, Sérgio Resende de. “Leis” autorizativas.
Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, n. 29, pp. 259-265,
ago./nov. 2000 – citado por CAVALCANTE FILHO, João Trindade.
“LIMITES DA INICIATIVA PARLAMENTAR SOBRE POLÍTICAS
PÚBLICAS”, 2013, disponível em: http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/
td-122-limites-da-iniciativa-parlamentar-sobre-politicas-publicas-uma-proposta-de-releitura-do-art.-61-ss-1o-ii-e-da-constituicao-federal,
acesso em: 12/05/2015).
Ademais, o projeto autorizativo, caso em espécie, nada acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para
aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer
aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de
cobrar tal uso.
Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por
usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na
Constituição, conforme acima mencionado (descrito), nada importando
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se a finalidade é apenas autorizar; por ferirem o princípio constitucional da separação de poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Projeto de Lei nº 387/2021 em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 387/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 30 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
_____________________

Vota contra
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 01 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 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
CIRO NETO
DOUTOR YGLÉSIO
RAFAEL LEITOA
NETO EVANGELISTA
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 614/2021 Emitido ao VETO TOTAL APOSTO
ao PROJETO DE LEI Nº086/2021, que “Institui a Campanha Oftalmologista na Escola”.”
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: pela MANUTENÇÃO do VETO TOTAL, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 831/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
065/2019, que Regulamenta no Estado do Maranhão o restabelecimento
dos serviços essenciais de energia elétrica, água e esgoto, e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 873/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 354/2021, que Dispõe sobre a comunicação pelos
estabelecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do
Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de
14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (qua-
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torze) anos de idade
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 876/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 484/2021, que Institui Semana Estadual de qualidade
vida da mulher no período de climatério ou pós-climatério, no âmbito
do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO na forma de substitutivo por
unanimidade nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 901/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
476/2021, que Altera a Lei Ordinária Estadual nº 10.543 de 16 de dezembro de 2016, que Disciplina o funcionamento de academias, associações, clubes desportivos ou recreativos, escolas de iniciação desportiva e outros estabelecimentos que ministrem artes marciais, atividades
físicas, desportivas, recreativas e de lazer no território do Estado do
Maranhão.
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 908/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
523/2021, que Dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico-pericial que atestem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, para os fins que especifica, no âmbito do
Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO pela Anexação do PL nº 523/2021
ao PL nº 449/2021, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 913/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
537/2021, que Declara de Utilidade Pública o Centro de Educação e
Desenvolvimento para Ação Comunitária, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 914/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
538/2021, que Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores
do Bairro Nova Açailândia, com sede e foro no Município de Açailândia, Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 915/2021 – ao PROJETO DE LEI Nº 539/2021,
que Declara de Utilidade Pública a Associação dos Membros e Congregados da Assembleia de Deus em Tuntum – Maranhão - AMCADET,
com sede e foro no Município de Tuntum, Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 916/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 500/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
concessionárias ou permissionárias de transporte terrestre e fluvial em
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disponibilizar aos usuários o pagamento das passagens por intermédio
de cartão de débito ou crédito.
AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA DA SILVA
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 917/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 387/2021, que dispõe sobre o monitoramento, cadastramento e recuperação das nascentes, matas ciliares e entorno dos Rios
que banham o Estado do Maranhão e seus afluentes
AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 919/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 514/2021, que Dispõe sobre as Diretrizes do Programa A Vida Fala Mais Alto, de prevenção e de combate ao suicídio, a
ser implementado pelo Estado do Maranhão, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 920/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
498/2021, que Dispõe sobre o Programa Estadual de Transparência da
Qualidade do Ensino das Escolas Públicas da Rede Estadual, e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 921/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
501/2021, que Institui o Programa de Valorização do Direito de Defesa
do Particular em Processo Administrativo perante a Administração Pública do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputada DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 922/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 510/2021, que Estabelece diretrizes para implantação de políticas públicas estaduais destinadas ao desenvolvimento das
potencialidades de educandos com altas habilidades/ superdotação na
rede de ensino pública do Estado do Maranhão e dá outras providências
AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 923/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
517/2021, que Institui as Diretrizes para a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Estado do Maranhão
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 924/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 516/2021, que Reconhece o Município de São Domingos, no Estado do Maranhão, com a homenagem que especifica
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
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do Relator.
PARECER Nº 925/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 054/2021 –
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, que Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Empresário Ramon Alves de Sousa.
AUTORIA: Deputada SOCORRO WAQUIM
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 926/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 508/2021, que Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, a Semana Estadual de Combate ao Tráfico de Pessoas, e dá
outras providências.
AUTORIA: Deputada ANDREIA REZENDE
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 927/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
511/2021, que Institui, no Calendário de Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual do Poeta de Cordel”, a ser comemorado, anualmente, no dia 22 de março, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator
PARECER Nº 928/2021 Emitido ao VETO PARCIAL APOSTO ao PROJETO DE LEI Nº 367/2021, que “Institui o Estatuto da
Inclusão Social e Econômica das Pessoas com Deficiência do Estado do
Maranhão e dá outras providências.”
AUTORIA: Deputada ANDREIA REZENDE
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: pela REJEIÇÃO do VETO PARCIAL, nos termos
do voto do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados Doutor
Yglésio, Ciro Neto e Neto Evangelista.
PARECER Nº 929/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 527/2021, que Altera a redação da Lei nº 10.789, de
24 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a prioridade de contratação de
mão-de-obra maranhense pelas empresas da construção civil prestadoras de serviços no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências
AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 930/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 428/2021 (VOTO VENCIDO), que “Dispõe sobre
o registro e a divulgação bimestral dos índices de violência contra a
mulher, no âmbito do Estado do Maranhão”.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 931/2021 Emitido ao VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº 607/2019, que Estabelece as Diretrizes
para a Criação do Programa Pedagógico Musicultura e Formação da
Orquestra Sinfônica do Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela REJEIÇÃO do VETO PARCIAL, nos termos
do voto do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados Neto Evangelista, Ciro Neto e Doutor Yglésio.
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PARECER Nº 932/2021 Emitido ao VETO PARCIAL APOSTO ao PROJETO DE LEI Nº 400/2021, que Institui a inclusão no
Calendário de Eventos do Estado do Maranhão a Feira MA PRETA e
dá outras providências.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: pela MANUTENÇÃO do VETO PARCIAL, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Neto
Evangelista.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 01 de dezembro de 2021.
DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 753/2021, de 30 de novembro de 2021, nomeando TALITA
ATHIE AZEVEDO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
Nº 754/2021, de 30 de novembro de 2021, nomeando INNDARA
CARVALHO RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
Nº 755/2021, de 30 de novembro de 2021, exonerando
EMMANUEL VICTOR SOUSA SOARES, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 756/2021, de 30 de novembro de 2021, nomeando
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em
curso.
Nº 757/2021, de 30 de novembro de 2021, exonerando ALOISIO
CÉSAR ARRUDA SABINO FILHO, do Cargo em Comissão Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto e ANTONIO ELIAS
PIMENTEL CUNHA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 758/2021, de 30 de novembro de 2021, nomeando JOSÉ
VALMIR VILAR, para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto e JOSÉ DOS REIS MARTINS DOS
SANTOS, para o Cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de Assessor de
Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 759/2021, de 30 de novembro de 2021, exonerando RICARDO
ILKER SILVA CUTRIM, ANTONIO GERALDO FARIAS DE
SOUZA JUNIOR, ROZNELD SARAIVA SOUSA, HARLLEN
MICHAELEN CORREA SOUZA, JAIDE ABREU CAVALCANTE, VALDELICE FERREIRA DA SILVA e PAULA ANDREIA
SARAIVA GOMES CARDOSO ROSA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; NATALIA
FERREIRA DA SILVA CUNHA, do Cargo em Comissão, Símbolo
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DGA de Assessor Especial Legislativo; SANDIRLENE GONÇALVES
SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar; CLAUDINILSON MELO LOPES, do Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete e MANOEL
FERREIRA DA SILVA FILHO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 760/2021, de 30 de novembro de 2021, exonerando GEORGE
ARMANDO RIBEIRO MIRANDA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 761/2021, de 30 de novembro de 2021, exonerando
LOTHAR MATHEUS AZEVEDO VILAR, do Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 762/2021, de 30 de novembro de 2021, nomeando ALOISIO
CESAR ARRUDA SABINO FILHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 763/2021, de 30 de novembro de 2021, nomeando THIARA
LUZ FRANÇA COSTA LEITE, HELLEN COSTA DE SOUSA,
MARIANNE COSTA DE SOUSA, JEFFERSON DE SOUSA
COSTA, ANA PAULA COELHO DE ARAUJO LIMA, CARLA
BIANCA MONTEIRO CAMARA e MIRIAN PINHEIRO SOUSA
COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; JAIDE ABREU CAVALCANTE, para o Cargo em
Comissão Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo; ROZNELD
SARAIVA SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar; VALDELICE FERREIRA DA SILVA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete
e RICARDO ILKER SILVA CUTRIM, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
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ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 28/2020. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO e EMPRESA ABRA INFORMÁTICA LTDA. EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o presente contrato em
mais 12 (doze) meses, com início em 02 de dezembro de 2021 e término em 01 de dezembro de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA - DA
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: 33.90.40.06 – Locação de Software;
Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000010 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (INFORMÁTICA). Fonte de Recursos:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Fornecimento de pacote de aplicativos Adobe Creative Cloud. NOTA DE EMPENHO: Para fazer face ao objeto deste Termo Aditivo, foi emitida em
24.11.2021, a Nota de Empenho n.º 2021NE002262, no valor de R$
24.907,36 (vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e trinta e seis
centavos) à conta da dotação acima especificada. BASE LEGAL: art.
57, II, da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3237/2021-AL.
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA ABRA INFORMÁTICA
LTDA. EPP, CNPJ n.º 09.186.091/0001-76. São Luís–MA, 01 de dezembro de 2021.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

Nº 764/2021, de 30 de novembro de 2021, exonerando
CLENILDES AGUIAR SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 765/2021, de 30 de novembro de 2021, nomeandoALDALENA
MALHEIROS NEVES NUNES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 766/2021, de 30 de novembro de 2021, exonerando MARIA
ZELIA PEREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
dezembro do ano em curso.
Nº 767/2021, de 30 de novembro de 2021, nomeando PAULA
ANDREIA SARAIVA GOMES CARDOSO ROSA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 768/2021, de 1º de dezembro de 2021, nomeando AMANDA
THALIA DOS SANTOS SOARES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.
Nº 769/2021, de 1º de dezembro de 2021, nomeando MILTON
AQUINO MOTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de dezembro do ano em curso.

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
(em exercício)

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

