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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dois de dezembro de dois mil e vinte e um.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell Lages.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soares.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
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,
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, 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): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, César
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula.
I – ABERTURA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto
bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO HÉLIO SOARES (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
DEPUTADO WENDELL LAGES – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
REQUERIMENTO Nº 440 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 158, VI, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja retirada de tramitação as
proposições de nº 506/2021 e 538/2021, de minha autoria.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 01 de dezembro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 441 /2021
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
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(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência o Projeto de
Lei nº 545/2021 que altera a Lei n. 9.102/2009 que dispõe sobre normas gerais da prestação de serviços de movimentação de gás canalizado
para consumidor livre, auto produtor e auto importador e também a Lei
n. 10.225/2015 que dispõe sobre as atribuições da Agencia Estadual de
Mobilidade Urbana – MOB, e dá outras providências.
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01 de dezembro de 2021. - PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO N° 442 / 2021
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão e após a manifestação do Plenário,
solicita que seja discutido e votado em Regime de Urgência, em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Resolução Legislativa n° 60/21.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de dezembro de 2021.
- ROBERTO COSTA – Deputado Estadual
INDICAÇÃO N° 5865/2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente indicação ao Exmº Senhor
Governador do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao Exmº
Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Miler Portela e Silva, solicitando a designação de um delegado
permanente com equipe de pelo menos 02 investigadores e 01 escrivão para a Delegacia de Homicídios do município de Balsas/MA.
Como é cediço, a Delegacia de Homicídios de Balsas foi criada por Lei e ainda não foi instalada no município, por isso é de fundamental importância a designação de um delegado permanente com
respectiva equipe para fins de garantir celeridade aos procedimentos de
investigação policial, com a solução de crimes em tempo razoável, o
que contribuirá com a ordem pública e a paz social naquela localidade
e em toda a Região Sul do Maranhão.
De acordo com informações oficiais, mais de 40 (quarenta) crimes de homicídio foram registrados na Comarca de Balsas, em 2021, o
que justifica a urgência da presente demanda, uma vez que tal situação
acaba sobrecarregando os distritos policiais e a Delegacia Regional de
Balsas, os quais procedem diariamente com a realização de inúmeras
diligências e procedimentos afins, como a busca e apreensão, perícias,
interceptações etc.
Segundo o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e
Cartográficos (IMESC), o município de Balsas é o terceiro de 06 municípios que se destacam na composição do Produto Interno Bruto (PIB)
gerado no Maranhão, somando juntos metade de tudo o que é produzido
no Estado. O Setor Primário, em especial a agricultura, é responsável
por esse desempenho, cujos resultados se devem à regularidade das
chuvas, o aumento significativo da área plantada e a incentivos do governo estadual, como a redução de impostos sobre produtos agrícolas,
resultando numa supersafra de grãos. Esses dados mostram a abrangência do setor do Agronegócio tanto na região quanto em todo o Estado,
alavancando o segmento agrícola, fazendo do município de Balsas um
grande polo de investimentos.
Nesse sentido, mostra-se relevante o fortalecimento dos órgãos
de segurança desta região estratégica do Estado, em especial das instituições policiais, com o fito de garantir maior segurança ao ambiente
de negócios e, por conseguinte, o desenvolvimento do Maranhão. Esta
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é uma das principais reivindicações do Poder Judiciário, dos órgãos de
polícia e principalmente da população balsense e de toda a Região Sul
maranhense.
Diante do exposto, indicamos a presente proposição, e contamos com o especial apoio do Excelentíssimo Senhor Governador e do
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública, na
certeza de merecer a melhor acolhida, requerendo-se que determinem
urgentes providências no sentido de possibilitar, através de iniciativa
própria do Poder Executivo, a designação de um delegado permanente
e equipe com pelo menos 02 investigadores e 01 escrivão para a Delegacia de Homicídios de Balsas/MA
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 30 de novembro de 2021 - “É de Luta. É
da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 5866 / 2021
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado
do Maranhão e ao Secretário de Educação do Estado do Maranhão,
a presente Indicação, especialmente para que seja dada maior atenção
e empreendidos maiores esforços em favor dos portadores de nanismo, vez que estes enfrentam grandes dificuldades para utilização de
carteiras escolares, vasos sanitários e maçanetas de portas, pois foram
projetadas para pessoas de estatura mais alta, enquanto os portadores de
nanismo tem que fazer esforço redobrado para utilizar esses itens essenciais e indispensáveis em uma escola, razão pela qual solicito ao Governo do Estado do Maranhão, através de sua Secretaria de Educação, que
implemente a adaptação de carteiras escolares, banheiros e maçanetas
de portas das escolas do Estado do Maranhão para gerar maior inclusão
e acesso aos portadores de nanismo.
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PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 5868 / 2021
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado
do Maranhão e ao Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, a
presente Indicação, especialmente para que seja dada maior atenção e
empreendidos maiores esforços em favor dos portadores de albinismo,
especialmente através da distribuição de “quites de proteção contra os
raios ultravioleta UVA e UVB” que deve conter: 1) óculos escuros com
proteção para os raios solares (prescrito por oftalmologista); 2) acessórios como chapéus com abas, sombrinhas e roupas de tecido com trama
bem fechada; e 3) protetor solar FPS maior ou igual a 20, para raios
UVA e UVB. Tais itens podem minimizar as agressões à pele de albinos
e garantir aos mesmos melhor qualidade de vida.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de dezembro de 2021.
- MICAL DAMASCENO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5869/2021
Senhor Presidente,

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de dezembro de 2021.
- MICAL DAMASCENO - Deputado Estadual

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, bem como ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, o Excelentíssimo Doutor
Jefferson Miler Portela e Silva, solicitando-lhes que adotem providências no sentido de disponibilizar 02 (duas) Viaturas da Polícia Militar
do Estado do Maranhão, para prestarem serviços no 17º Batalhão da
Policia Militar do Município de Codó, neste Estado.
A presente propositura tem por finalidade garantir a eficiência do
policiamento ostensivo, no âmbito do referido Município, objetivando
coibir a violência contra a população codoense.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 de novembro de 2021. - ZITO
ROLIM - Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 5867 / 2021
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Maranhão, a presente Indicação que sugere ao Governo do
Estado cuidado redobrado à saúde mental do Órfão do Feminicídio
que sofre pela ausência da mãe e também do pai que por vezes está
preso, foragido ou também falecido, gerando aos órfãos evasão escolar,
distanciamento de familiares e privações econômicas que prejudica a
saúde física e mental dessas vítimas que vivem em total condição de
vulnerabilidade.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de dezembro de 2021.
- MICAL DAMASCENO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES – 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
Wendell Lages.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, Senhores Deputados, povo do Maranhão,
eu venho aqui nesta tribuna, para falar a respeito de uma ação que
aconteceu na minha querida cidade de Itapecuru-Mirim, na última
semana, que foi realizada por meio de emenda parlamentar, de minha
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autoria, do valor de 400 mil reais, para realizar o mutirão de cirurgias
oftalmológicas, no nosso município. Município que possui o Hospital
Regional Adélia Matos Fonseca, e que também abrange mais de 10
municípios, este hospital atende pacientes de mais de 10 municípios
na região do vale do Itapecuru-Mirim. E na oportunidade, esta grande
e belíssima ação, que foi o mutirão de cirurgia, teve a concretização de
poder realizar e beneficiar centenas de pessoas nestas cidades, como
a cidade de Itapecuru-Mirim, Vargem Grande, Presidente Vargas,
Anajatuba, Miranda, onde realizamos diversos procedimentos. E
aqui trago um pouco do balanço, de alguns procedimentos que foram
realizados, como o mapeamento de retina, quase 700 mapeamentos de
retina, diversos serviços, como aferimento de pressão, mas, em especial,
as cirurgias que foram realizadas naquele local, mais de 600 pessoas
beneficiadas, puderam sair de lá, com o seu problema oftalmológico
resolvido, podendo enxergar melhor. Cirurgias de catarata e pterígio,
foram quase 6000 cirurgias, dentre outros procedimentos realizados
cirúrgicos, totalizando mais de 800 procedimentos cirúrgicos realizados
em Itapecuru-Mirim, durante 4 dias, em que aconteceu o mutirão de
cirurgias oftalmológicas que contou também com a presença de diversas
autoridades, como destaco aqui a presença do Secretário de Saúde,
Doutor Carlos Lula, que esteve também presente acompanhando. O
Deputado Federal Itapecuriense Marreca filho; os Vereadores Alberto
Ferreira, Vereador Nelsinho, Daniel da Cerâmica; Vereador Márcio
Pedrosa que também participaram do mutirão e puderam prestigiar
e acompanhar todas essas ações que foram realizadas durante 4 dias.
Na oportunidade eu também quero agradecer a parceria e o apoio
do Governo do Estado por disponibilizar o Hospital Regional com
toda infraestrutura, com toda equipe de trabalho para poder ajudar
a concretizar esse mutirão de cirurgias oftalmológicas. Agradeço
também e parabenizo toda a equipe da direção do Hospital Regional,
os colaboradores. E fiquei feliz em receber das pessoas e dos pacientes
diversas mensagens que nos últimos dias parabenizaram muito a atuação,
a nossa atuação parlamentar, mas também toda a equipe de trabalho,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, os profissionais, os médicos
e também a direção do hospital pelo atendimento, pela qualidade no
atendimento e no serviço prestado no Hospital Regional Adélia Matos
Fonseca, lá em Itapecuru-Mirim. Agradeço a oportunidade e o povo
de Itapecuru-Mirim, a região do Vale do Itapecuru pode sempre contar
conosco de mais investimentos, de mais trabalho a que nós iremos levar
para essas cidades e para a cidade também de Itapecuru-Mirim. Desde
já, muito obrigado pela oportunidade, senhora presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Continuando com o Pequeno Expediente,
não há oradores inscritos. Com a palavra, o Deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhora Presidente Deputada Cleide Coutinho,
senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais
cordial, bom dia! Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o estado do Maranhão e sobre a sua população. Na
manhã de hoje, eu venho destacar que o nosso mandato é um mandato
efetivo, mandato do Deputado Wellington tem resultados, mandato
do Deputado Wellington é feito por muita responsabilidade, um
mandato atuante e que traz resultados. Prova disso que as denúncias
que fizermos do Detran, o senhor Francisco Nagib suspendeu a
portaria. Só que não adianta suspender a portaria, ele tem que revogar
a portaria que está onerando o trabalhador maranhense, metendo a mão
no bolso do motorista maranhense. Seu Francisco Nagib, na mesma
prática de outros no Detran, aumentando a confecção de placas, no
estado do Maranhão, em mais de 200%. Nós denunciamos, brigamos,
chamamos a atenção do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
e ele agora suspendeu a portaria, mas não adianta somente suspender
a portaria, está aqui a portaria, Portaria do Detran nº 1.011, de 24 de
novembro, suspende os efeitos da Portaria 911, de 8 de outubro, sobre
o credenciamento de empresas estampadoras de placas de identificação
de veículos. Senhor Francisco Nagib, não adianta só suspender, tem
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que revogar. Primeiro que ela contraria normas do DENATRAN,
artigo 9ª, que diz que é vedado tanto ao DENATRAN como ao Detran
credenciar empresas que não possuem objeto social tal, tal e estabelecer
critérios adicionais aos contidos no anexo 3, ou seja, não é competência
do Detran, mas o Detran faz como forma de corrupção, somente isso.
Essa empresa é denunciada em todo o Brasil. O Detran não deve trocar
placa de veículos. Após decisão judicial, o Detran do Mato Grosso
do Sul afasta diretor investigado por favorecimento à empresa de
emplacamento. Ministério Público questiona lei que permite Detran
licitar placa. Então, essas são matérias de outros estados, e o seu
Francisco Nagib continua querendo aumentar o valor da confecção de
placas. É ilegal, é irregular. Senhor Francisco Nagib assumiu um órgão,
que é um órgão ligado à segurança pública, é um órgão de segurança
pública, o Detran é um órgão de segurança pública. Em outros estados,
quem comanda o Detran é um delegado, é um homem, é um agente
de segurança pública. No Maranhão, colocaram quem? A raposa para
tomar de conta do galinheiro. Colocaram quem? Um político fracassado
da cidade de Codó, que não foi nem para as urnas. A população rejeitou,
negou o senhor Francisco Nagib. E aí o Governador Flávio Dino, em
vez de moralizar, de colocar um delegado de carreira, um delegado
da Polícia Civil, um agente de segurança pública para tomar conta do
Detran, coloca um político fracassado, um prefeito negado nas urnas
pela população. E qual o critério? O critério de gestão? O critério
de competência? Não. O critério de corrupção. Governador Flávio
Dino, respeite o Detran, respeite os servidores do Detran. Servidores
com conduta ilibada, servidores sérios, servidores honestos e metidos
nesse lamaçal. Moralizar esse Detran. Aí o deputado líder do Governo
vem dizer que as ações do Detran são ações produtivas, que estão
distribuindo capacete. Depois de apreender mais de 50 mil carros e
motos e depois de leiloar mais de 15 mil carros e motos, agora vem
distribuir capacetes. É muito hipocrisia, é muita hipocrisia, é muita cara
de pau do Governo. Depois de tomar carros e motos dos trabalhadores
maranhenses, durante 4 anos, nós batemos aqui na tribuna desta Casa,
fomos para ruas. O Governador Flávio Dino só parou de tomar carros e
motos, de apreender carros e motos dos maranhenses depois das nossas
denúncias, da nossa luta. E agora vem dizer que está fazendo entrega de
capacetes. É muita hipocrisia. Isso é compra antecipada de voto. Cadê o
Ministério Público? Cadê a justiça eleitoral? Senhoras e senhores, nosso
mandato é efetivo, é de resultados. E com isso, já fizemos com que
ele baixasse outra portaria suspendendo. Mas não adianta suspender,
tem que revogar a portaria. E mais, não adiante vir líder do Governo,
não adianta vir da base do Governo, que não vão calar o Deputado
Wellington. Não vão calar. Vou continuar denunciando. Vou continuar
brigando. Vou continuar lutando, até acabar essa corrupção no Detran
desenfreada, instalada no Detran. Nepotismo, contratação irregular,
perseguição dos servidores e um uso do Detran para fins eleitoreiros,
usando o Detran como a máquina pública para eleger deputado estado
estadual e deputado federal. Chega! Chega! Chega, desse absurdo. E
não vão calar o Deputado Wellington. Vou continuar firme, na luta, em
defesa da população dos motoristas. Governador Flávio Dino, respeite
o Maranhão, respeite a sua população e respeito os servidores do
Detran, homens e mulheres sérios que trabalham diuturnamente para
dar moralidade logo. O senhor Francisco Nagib está acabando com o
Detran. Só V. Ex.ª que não enxerga isso, a não ser que seja da conivência
de V. Excelência.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Pela Ordem,
Senhor Presidente?
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – V. Ex.ª vai falar no Pequeno Expediente?
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Ordem)
– Obrigado, fazer só um registro em cima do discurso do nobre Deputado
Wellington do Curso, que requer atenção em relação a essa situação
do Detran. Se depois do registro que o deputado fez, ele suspendeu a
Portaria, é claro e evidente que alguma coisa errada tem como também
eu estou sabendo aí, ainda informal, estou colhendo informações, que
tem uma licitação lá de terceirização geral do Detran, por 30 anos, com
uma empresa de Belo Horizonte. Nós precisamos ficar atentos porque
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se realmente isso for verdade é inadmissível. Mas eu queria mesmo
fazer as referências em cima do discurso do Deputado Wellington do
Curso, que requer cuidados pela Casa para averiguar se realmente é,
uma vez que ele suspendeu a Portaria, é que fica vivenciado que alguma
coisa errada tem, e nós precisamos averiguar. Muito obrigado, senhora
presidente.
A SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Obrigada. Deputado Rildo. V.Exa., vai
usar a palavra? 5 minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) - Bom dia, amigos e amigas, bom dia, deputados, deputadas,
funcionários dessa Casa, povo do Maranhão. Senhora presidente, a
Região Tocantina tem distribuído para todo Brasil, para todo estado
vários orgulhos de talentos intelectuais, culturais, esportivos. E hoje eu
venho ressaltar a Ban Muda, a Banda Musical, lá de Davinópolis, que,
no último dia 27, no município de Raposa, sagrou-se, pentacampeão
das categorias das bandas musicais do Maranhão, das bandas de
desfile, essas bandas tradicionais que existem em todo estado. Um
evento organizado, é o 18º campeonato é organizado pela AFABEMA,
Associação Maranhense de Fanfarras. E ali junto com o professor
Maxsuel, que há muito tempo tem organizado, muito tempo tem feito
ali na nossa região e não deixado morrer essa cultura das fanfarras, ele
chega a seu pentacampeonato movido de muito orgulho ali dos meninos
de Davinópolis, meninas que durante todo o ano passam treinando, se
preparando. E eu queria que nesse momento felicitar e parabenizá-los,
em nome do professor e mestre, maestro Maxsuel e pedir para a Casa
também poder emitir uma nota de elogios, de aplausos a pessoas como
ele que, em nenhum momento, deixa a nossa cultura e principalmente
nossos hábitos e costumes morrerem. E é digo de aplauso dessa Casa,
digno de reconhecimento da nossa Região Tocantina e principalmente
da cidade de Davinópolis. Muito obrigado.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Duarte Júnior, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputadas,
Deputados, venho à tribuna na manhã de hoje trazendo uma necessária
reivindicação, por parte dos servidores da Secretaria de Fazenda
do Estado Maranhão que há anos buscam maior valorização e
reconhecimento do seu trabalho. Todos nós sabemos que, de acordo
com o Artigo nº 37 da Constituição Federal de 1988, nós precisamos
garantir que os serviços públicos tenham maior presteza, maior
eficiência, e não existe maneira maior de garantir a excelência do
serviço público, a eficiência do serviço público se não pela valorização
dos seus servidores e servidoras. No dia 27 de outubro do presente
ano, atendendo a nossa reivindicação, atendendo a nossa solicitação,
o Governador Flávio Dino enviou para esta Casa uma mensagem
governamental, mensagem essa que dispõe sobre a criação do Grupo
Ocupacional de Apoio à Administração Fazendária, no âmbito do
Plano Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo. Esse projeto é de
suma importância e relevância, pois garante à administração tributária
a possibilidade de cumprir, com maior qualidade e eficiência, aquilo
que prevê o Estado democrático de direito, pois exige a especialização
desses servidores na organização de suas carreiras. Senhor Presidente,
atendendo à reivindicação desses servidores que vieram até o meu
gabinete, eu fiz, apresentei o requerimento de urgência, requerimento
esse que foi aprovado, aprovado por esta Casa, no dia 10 de novembro
de 2021, ou seja, vai fazer praticamente um mês que nós aprovamos,
nesta Casa, um requerimento de urgência, requerimento esse que,
de acordo com o Artigo 220 do regimento, ou seja, das regras que
norteiam os trabalhos desta Casa Legislativa, com a aprovação desse
requerimento de urgência, esse projeto tem que ser votado na sessão
seguinte. Ocorre que se passaram incríveis nove sessões e o projeto não
foi pautado. É muito importante, senhoras e senhores, que nós possamos
ultrapassar a retórica, o discurso, e garantir na prática a valorização
desses servidores e a melhoria na qualidade do serviço público prestado
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aos cidadãos e cidadãs maranhenses. É por isso que eu venho à tribuna,
na manhã de hoje, solicitar encarecidamente que o nosso requerimento
de urgência seja respeitado, que o regimento desta Casa seja cumprido,
pois os servidores e servidoras, servidores públicos da Secretaria da
Fazenda esperam por essa valorização. O governador já enviou a
mensagem a esta Casa, no dia, repito, 27 de outubro. Nós aprovamos
o requerimento de urgência no dia 10 de novembro. A mensagem já
chegou à Assembleia há mais de um mês. Vai fazer um mês que nós
aprovamos o requerimento de urgência, com a sua aprovação no dia
10 de novembro, na sessão seguinte tinha que ser votado, Deputado
Paulo Neto, mas já se passaram nove sessões e até o momento não foi
votado. O que dizer a esses servidores públicos que trabalham todos os
dias sobre a razão de a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
não ter votado ainda esse projeto? Estamos às vésperas do fim deste
ano, estamos à véspera de um novo recesso parlamentar, será que nós
vamos deixar mesmo com um requerimento de urgência para votar só
no ano que vem? Qual é a justificativa que esta Casa pode dar a esses
servidores para não apreciação desse tão importante projeto que visa à
valorização da mão de obra desses servidores públicos que passaram em
um concurso público e querem tão somente o reconhecimento, querem
tão somente aquilo que é seu por direito? Por isso, senhora presidente,
eu peço que, na Ordem do Dia de hoje, cumprindo o regimento desta
Casa, seja incluído esse projeto de iniciativa do Poder Executivo. Não
podemos adiar mais. Não há razões para adiamento, até porque essa
mensagem já chegou a esta Casa há mais de um mês, e vai fazer um
mês que nós aprovamos nesta Casa o requerimento de urgência. Já se
passaram nove sessões, já se passaram nove sessões e, de acordo com o
artigo 220 do Regimento Interno desta Casa, era para ter sido votado na
sessão seguinte. Passou uma, passou duas, passou três, passou quatro,
passou cinco, passou seis, passou sete, passou oito, passou nove. Será
que a gente vai esperar para passar a décima sessão? Será que vai
esperar passar para o ano que vem? Os servidores não podem esperar, e
o Maranhão não pode parar. Muito obrigado.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado, nós passaremos a sua
solicitação ao Presidente, que, certamente, terá a solução do que Vossa
Excelência está solicitando. Não tem mais ninguém inscrito para falar.
IV – ORDEM DO DIA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Não tem quórum. Faltando um deputado.
As matérias estão transferidas para a próxima terça-feira, onde teremos
a sessão.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Algum orador inscrito?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhora Presidente, hoje não vai ter Grande Expediente não. Nós temos
sessão solene. Não é isso?
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Você lembrou bem que vai ter sessão
solene.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Porque, senão, o Deputado Wellington já estava na lista aí.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Então vai ter sessão solene. Tempo
dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Marco Aurélio, tem alguém aqui que quer falar pelo bloco?
Bloco Parlamentar Independente. Deputado Arnaldo Melo, alguém vai
falar? Não? Bloco Parlamentar Democrático. O Deputado Vinícius
Louro se encontra? Bloco Solidariedade, Deputado Rildo Amaral.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) – Bom dia, senhoras e senhores. Senhora Presidente, retorno
a essa tribuna para ressaltar e solicitar que a Procuradoria da Casa, da
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Assembleia, possa recorrer e possa dar um alento às várias famílias
que estão sofrendo a cobrança do CEUMA em relação a uma lei
aprovada aqui nesta Casa, uma lei de minha autoria. E a Casa votou e
aprovou que concedia, naquele momento, descontos para os alunos da
rede privada, ou seja, de ensino superior, ensino médio, fundamental,
em qualquer instância durante a pandemia. Uma lei que foi julgada
inconstitucional, mas que o CEUMA é a única instituição no Maranhão
que tem condicionado a rematrícula dos seus alunos ao pagamento
daquele curto período que passou valendo a lei. Curto período esse que,
inclusive, as instituições de maior responsabilidade social, e aquele
momento se tratava não somente de uma lei que concedia desconto, mas
uma lei que principalmente visava o social. Várias instituições munidas
de responsabilidade, munido de zelo pela sua clientela, zelo pelos
seus alunos. Concederam sem precisar da lei, um desconto igual ou
superior aos 30%, que falava a lei naquele momento. E agora, alunos do
CEUMA, são questionados e obrigados a pagar, alguns alunos, pagando
40 mil reais, um boleto de 40 mil reais. O Deputado Yglésio relatando
agora que viu boleto de 52 mil reais, para que os alunos paguem ou
negociem uma dívida que não existe, porque existia a lei e se revogou,
não existia para mim o débito. E a Casa tem que se irmanar, tem que
botar Procuradoria, assim como eu solicitei para o doutor Tarcísio, para
recorrer dessas cobranças, que não precisavam nem ser faladas aqui
nessa tribuna, não precisavam ser feitas. Porque a instituição munida
de responsabilidade, poderia simplesmente conceder naquele momento,
e deixar como as outras instituições deixaram. Eu queria pedir para a
Casa, queria pedir para que pudéssemos chamar a Comissão de Direitos
Humanos, a Comissão de Direito do Consumidor, está aqui o Deputado
Duarte, que há muito tempo representou e representa muito bem esse
tema, para que a gente possa estar recorrendo. Inclusive durante a
discussão dessa lei, o próprio Procon se manifestou a favor, o Judiciário
se manifestou a favor, a Promotoria de Direito do Consumidor se
manifestou a favor e agora a Associação de Pais de Alunos e agora eu
peço que a Casa encare um problema de frente, encare e recorra, assim
como foi responsável pela lei, não somente eu e que a gente possa dar
melhores dias e principalmente dizer aos estudantes maranhenses que
fazem parte dessa instituição que a lei não foi em vão e principalmente
que não estão abandonados, porque assim como encontrou eco para que
naquele momento que não era uma lei contra aquela instituição, mas
uma lei a favor de alunos que não estavam tendo um custo fixo, as
instituições não estavam pagando energia, não estavam pagando alguns
custos que são preeminentes da ali quando se faz a tabela de custo e
agora vem uma cobrança, tem pais de família que tem dois filhos cada
um com 40 mil reais para pagar e se vender a casa não consegue, muito
obrigado.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – PSDB, Deputado Wellington, V. Ex.ª
vai usar a palavra? Vai, cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhora Presidente Deputada Cleide Coutinho,
mais uma vez, bom dia. Bom dia, deputados e deputadas. Mais uma
vez, senhoras e senhores, eu ocupo a tribuna desta Casa para ser
solidário ao Deputado Josimar de Maranhãozinho. Já enumerei três
vezes, nesta Casa, que eu não faço parte do grupo do Deputado Josimar
de Maranhãozinho, mas fui solidário na primeira vez e mais uma vez
sou solidário ao Deputado Josimar de Maranhãozinho, fazendo duas
observações, Deputada Detinha e Deputado Hélio Soares, fazendo duas
observações importantes. No mesmo dia em que saiu a pesquisa de
intenção de votos de uma conceituada empresa do estado do Maranhão,
que mostra o crescimento do Deputado Josimar de Maranhãozinho nas
pesquisas, na intenção de votos para o Governo do Estado, mais uma
vez outra operação ou uma extensão de uma operação. Então, mais
uma vez, ocupo a tribuna da Assembleia para ser solidário ao amigo
Deputado Josimar de Maranhão. Trabalhamos juntos na legislatura
passada e atualmente é deputado federal e tem a Deputada Detinha, que
está na atual legislatura conosco. Então, mais uma vez, deixo bem claro
não que sou do grupo do Deputado Josimar de Maranhãozinho, mas,
mais uma vez, sou solidário ao Deputado Josimar de Maranhãozinho.
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Durante quatro anos, nesta Casa, e agora como federal, quatro anos
sua esposa, nesta Casa, conosco, na Assembleia Legislativa, tem sido
vítima de perseguição, principalmente quando aponta crescimento nas
pesquisas para o Governo do Estado do Maranhão. Então, Deputado
Josimar, Deputada Detinha, recebam a solidariedade e o apoio do
Deputado Wellington do Curso. Senhor presidente, o que me traz
à tribuna da Assembleia, mais uma vez, é o que está acontecendo na
AGED, que declarou o Dia D de enfrentamento, o Dia D de esperança,
o Dia D de mobilização, o Dia D para mostrar para a sociedade que
os servidores da AGED lutam por um Maranhão melhor, valorizam o
que fazem, amam o que fazem. Esses servidores da AGED fizeram o
Dia D solicitando melhoria na qualidade dos seus trabalhos, melhoria
na atenção por parte do Poder Público, e essa qualidade de um serviço
prestado por eles passa por uma valorização salarial, passa pela
nomeação de mais aprovados, já estão aprovados, só aguardando a
nomeação por parte do Governo do Estado. E nós fizemos a denúncia,
uma grave denúncia, a diretora da AGED fazendo um reajuste de até
150% para alguns servidores apadrinhados ligados a ela, enquanto a
totalidade dos servidores da AGED aguardam uma reposição salarial
há sete anos. Houve congelamento do poder aquisitivo, congelamento
desses salários, acabando com o poder aquisitivo dos servidores do
estado do Maranhão. Enquanto isso, a diretora-geral da AGED concede
um aumento de gratificação técnica e científica em até 150% do
valor já recebido para alguns funcionários. Eu cito, como exemplo, a
Adriana Reis Ferreira Coelho, que passou de R$ 750 para R$ 1.750,
um aumento de até 150%. Aí o líder do Governo, Deputado Rafael
Leitoa, que não pode conceder ajustes, porque tem a Lei Complementar
173. Eu vou ter que denunciar ao Ministério Público, porque para os
servidores não pode ter aumento, não pode ter aumento porque tem
a Lei Complementar 173, que proíbe, que veda. Mas a Diretora do
Detran pode conceder reajuste, pode aumentar gratificação dos seus
apadrinhados, dos seus amigos, dos seus coleguinhas mais próximos, de
babões. Isso é ridículo. Isso é um absurdo. Mais uma vez, estou aqui em
defesa dos servidores da AGED. E parabéns à Presidência do Sindicato,
parabéns à Presidência do Sinfra e a todos os servidores. Contém com
o nosso apoio incondicional aqui na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, a nossa luta em defesa dos servidores da AGED. Senhora
Presidente, para concluir, na cidade de Paulo Ramos, nós já lutamos
várias vezes e chamamos a atenção da população do Maranhão, que
tem um município que não respeita a sua população, um prefeito que
não respeita os servidores públicos e muito menos os aprovados em
concurso. Prefeito de Paulo Ramos, trate de nomear os aprovados em
concurso. V.Exa. está nomeando alguns poucos em razão de decisão
judicial. Somente isso. Nomeei todos os aprovados na cidade de Paulo
Ramos. Já fizemos um documento, estamos reforçando, estamos
cobrando, mais uma vez, para que o Prefeito de Paulo Ramos possa
nomear todos os aprovados na cidade de Paulo Ramos.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, pela
Ordem, Hélio Soares.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Hélio, eu acho que não cabe
aparte. Cabe, Bráulio?
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Não é aparte, é só
pela Ordem, um registro no pronunciamento do deputado Wellington.
eu quero aqui agradecer a solidariedade em nome do nosso grupo, uma
vez que ele foi solidário ao nosso Presidente Josimar de Maranhãozinho.
Fica aqui registrado nos Anais da Casa o meu agradecimento pela
solidariedade dele.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Feito registro, deputado. Deputado
César Pires pelo Partido Verde. ausente.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Dez minutos, sem apartes, Deputado
Wellington. fique logo na tribuna. Declina?
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Dez
minutos com apartes, Senhora. Muito obrigado, vou usar a tribuna.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Quero comunicar aos senhores e
senhoras deputados que amanhã haverá realização da Sessão Solene
para entrega da Medalha Manuel Beckman ao Dr. Thiago Diaz,
Presidente da OAB. Será às 11h.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhora Presidente Dra. Cleide Coutinho,
aproveitando que a senhora fez o convite para amanhã, a solenidade de
entrega da Medalha Manuel Beckman ao Exmo. Dr. Thiago Diaz,
presidente da OAB. Nosso amigo, amigo institucional da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, amigo particular do Deputado
Wellington. E aproveito, mais uma vez, para parabenizá-lo pelo
excelente trabalho à frente da OAB, em dois mandatos à frente da OAB.
E parabenizar também, mais uma vez, a eleição do Caio Saraiva e da
Tatiana Costa, Presidente e Vice-Presidente da OAB. Aproveitar para
convidar também à Sessão Solene de hoje, deputado Vinícius Louro,
não é isso Sessão Solene, hoje, deputado Vinícius Louro em homenagem
ao jornalista, colunista estimado e amado por todos, Zé Cirilo. Então
aproveito para deixar o convite também estendido a todos para que
possam participar da Sessão Solene. E por último já falando de Sessão
Solene, na próxima segunda-feira, às 9h, teremos a Sessão Solene em
homenagem ao Dr. Cutrim, Promotor do Idoso do Estado do Maranhão.
E nós convidamos todos para que possam participar também dessa
Sessão Solene, na próxima segunda-feira, a partir das 9h, será uma
belíssima Sessão Solene, o reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados à sociedade maranhense e principalmente atenção aos idosos
do Estado do Maranhão. Então, convidamos todos por essa belíssima
homenagem que será prestada ao Dr. Cutrim, na próxima segunda-feira,
dia 06, a partir das 9h, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Senhor presidente, o ano de 2021 está findando, já está
finalizando, mas tempos aí no início do mês de dezembro duas justas
homenagens: a primeira é com relação ao Mês Cinza, que é uma
homenagem a todos os nossos bravos guerreiros da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, principalmente aqueles nossos bravos guerreiros
que tombaram em combate, combatendo a criminalidade. E o Mês
Cinza é o mês de conscientização, é um mês de lembrança, é um mês de
saudade, é um mês de homenagens, é um mês de lembrarmos que nós
temos homens e mulheres valorosos na Polícia Militar do Estado do
Maranhão que lutam e dedicam a sua vida por segurança pública,
homens e mulheres que saem das suas casas, se despedem das suas
famílias, seus familiares para cuidar da nossa segurança e às vezes não
sabem se voltam vivos para casa. E alguns desses homens e mulheres da
segurança pública do Estado do Maranhão foram abatidos na porta de
casa, foram abatidos quase dentro de casa. E aí fica aqui o nosso repúdio
contra o aumento da violência e a inércia, a omissão do Governador
Flávio Dino e o nosso apoio incondicional a todos os policiais militares
do Estado do Maranhão, praças e oficiais, na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão tem um deputado que defende praças e oficiais,
soldados, cabos, sargentos, subtenentes, tenentes, capitães, major,
tenente-coronel, coronel, todos, praças e oficiais da Polícia Militar do
Estado do Maranhão. Embaixo do meu sapato tem um coturno, embaixo
do meu terno tem uma farda. Minha homenagem, o meu respeito e a
minha luta permanente, aqui nesta Casa, em respeito e em defesa aos
policiais militares do Estado do Maranhão. “Dezembro Cinza”, uma
justa homenagem a todos os policiais militares que tombaram em
combate, que foram vítimas da violência. Senhora Presidente, no mês
de dezembro também nós temos o “Dezembro Verde”, projeto de lei de
nossa autoria, lei de nossa autoria, que é o mês de conscientização e
combate aos maus-tratos aos animais. Uma luta permanente em defesa
dos animais. E uma luta permanente sem uso da máquina pública, sem
a máquina pública, mas com ações efetivas em defesa dos animais.
Iniciamos o mês de dezembro com conscientização, com práticas
efetivas em defesa dos animais, conscientizando a população de que o
mês de dezembro é um mês de combate aos maus-tratos aos animais.
Eles não falam, mas têm direitos. Na Assembleia Legislativa do Estado
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do Maranhão, tem um deputado que defende os animais na luta da causa
animal. Estamos numa luta, há bastante tempo, na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Então, o Dezembro Verde é o mês
de conscientização e de combate aos maus-tratos aos animais do estado
do Maranhão. Senhora presidente, por último, para finalizar, como já
havíamos denunciado, há mais de 30 dias, o estado do Maranhão
esperava por uma mudança quando se falava do transporte aquaviário.
Para quem não sabe o que é transporte aquaviário, é o transporte
realizado da Ponta da Espera de São Luís até o Cujupe e do Cujupe até
São Luís, transportando a população da Baixada, transportando os
baixadeiros, população da cidade de Pinheiro, população da cidade de
Mirinzal, de Santa Helena, de Alcântara, da cidade de Bequimão. Uma
população que tem sofrido, ao longo dos últimos 30 anos, com a
dificuldade em fazer essa travessia, que são humilhados, que aguardam
horas e horas numa fila de espera, numa lista interminável e que, às
vezes, na maior cara de pau, o funcionário servidor diz: “vá por fora, vá
rodar pelas estradas esburacadas de Flávio Dino”. O cidadão acorda, às
3h, 4h da manhã, para pegar o ferry das 5h, o ferry das 6h, o ferry das
7h, e não consegue atravessar. Sai de casa meio-dia, almoça às pressas,
chega às 14h, no Cujupe, para pegar o ferry das 15h, não pega o ferry de
15h, não pega o ferry das 16h. Está anunciado o ferry das 17h porque
está quebrado. Vai sair de lá 18h40, chega aqui às 21h. Um verdadeiro
absurdo, falta de respeito. E quantas audiências, quantas reuniões foram
feitas com o Procon, com o Ministério Público, com a MOB? Quantas?!
E aí, Deputada Thaiza, Deputado Zé Inácio, vem falar de diálogo. Que
diálogo? Da licitação. Uma licitação cobrada por nós desde 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021. A autuação dos órgãos de fiscalização e
controle, e aí vem dizer que o serviço melhorou com intervenção estatal
do Governador Flávio Dino, que tomou os ferries da empresa Serviporto
para administrar. O problema é que diminuiu a fiscalização, o problema
é que as emissoras de TV não mostram, mas a população está na taca,
está na chibata, sofrendo, padecendo, e aí vem dizer que melhorou.
Melhorou o quê? Os relatos continuam, e eu tenho certeza de que quem
está nos acompanhando, quem acompanha nossas fiscalizações, quem é
da Baixada, comprovou que não melhorou, piorou o serviço. Cobramos,
há bastante tempo, o processo licitatório, só que o governo faz um
processo licitatório fraudulento. Estamos batendo nessa tecla. Ontem,
saíram os resultados dos dois lotes, um lote para a Internacional
Marítima e outro lote para a CELTE. A Internacional Marítima, nós já
conhecemos, já faz a apresentação do serviço, mas e a CELTE, a outra
empresa que ganhou esse outro lote? Uma empresa do estado do Pará,
uma empresa que não tem ferryboat, uma empresa que tem capacidade
para transportar 44 pessoas, não tem propulsão. Não é um ferry, é uma
balsa. Mas é a empresa que ganhou a licitação. Estamos aguardando o
posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
Estamos aguardando o posicionamento do Ministério Público do Estado
do Maranhão. A empresa com documentação vencida. A empresa,
inclusive, declara que não tem capacidade técnica, não tem competência
para realizar o transporte. Mas é a empresa vencedora com ligações
com secretários, com ligações com outras empresas que estão atuando
no Maranhão na Secretaria de Infraestrutura. Estou com o dossiê
completo e, a partir da próxima terça-feira, a partir da próxima sessão,
vamos discutir, vamos destravar, vamos desmascarar, vamos mostrar os
convênios da Sinfra de 2015 até 2021, investigações em andamento do
Ministério Público, do Tribunal de Contas e na Polícia Federal,
cobrando informações e documentos da Caixa Econômica e do BNDES,
cobrando informações das empresas com direcionamento. Compra de
fazenda em Amarante do Maranhão. Eu vou viajar para Amarante, vou
constatar, vou confirmar. E a denúncia que fizeram que, inclusive, está
sendo asfaltado dentro da fazenda. Eu não creio que isso seja verdade.
Eu não quero crer que isso seja verdade, mas, enfim, estamos aqui mais
uma vez e vamos levar ao conhecimento do Ministério Público ao
conhecimento do Tribunal de Contas para que possam abreviar as
investigações, acelerar as investigações para que possam dar uma
resposta para a sociedade, para a população maranhense de qual o
desfecho dessa licitação fraudulenta. Vai continuar como está?
Chegamos ao limite das nossas ações, que é denunciar, que é fiscalizar,

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
que é cobrar e agora a investigação mais detalhada precisa ser feita pelo
Ministério Público Estadual.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado um minuto para concluir.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Concluo, Presidente. Com um minuto, eu concluo, muito obrigado. E aí
fazemos as nossas denúncias chegar ao Ministério Público e ao Tribunal
de Conta do Estado do Maranhão para que possa barrar essa licitação
fraudulenta, uma licitação que prejudica a população da Baixada
maranhense. Nós esperávamos uma licitação séria, limpa, transparente
e que pudesse solucionar o problema do transporte do ferryboat da
Baixada para São Luís e para a Baixada. Nós estamos vendo uma
licitação fraudulenta direcionar e que vai prejudicar e que vai atrapalhar
a população de Pinheiro, de Santa Helena, de Mirinzal, de Bequimão, de
Alcântara, a população da Baixada maranhense, população da Baixada
do Maranhão. Aqui, nesta Casa, desde 2015, tem um deputado atuante
que luta em defesa da Baixada maranhense, que defende os baixadeiros,
que luta por qualidade de vida. E nessa Casa tem um deputado que,
todos os dias, luta para melhorar esse transporte para quem precisa fazer
a travessia do Cujupe para São Luís. Baixadeiros, população da Baixada
do Maranhão continuem contando com a luta do Deputado Wellington,
com a defesa do Deputado Wellington. Todos os meus amigos, irmãos
das cidades da Baixada continuem contando com a luta e a defesa do
Deputado Wellington do Curso.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputado. Algum Deputado
ainda quer utilizar o Expediente Final? Bom, então, nada mais havendo
a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Octogésima 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. 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): Zé Inácio Lula e Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, a Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando o 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, instituído pela Lei nº 11.204, de 31 de
dezembro de 2019, com parecer favorável emitido pela Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, o qual foi aprovado e
vai à segunda sessão. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº 377/2021, de autoria do Deputado Adriano, foi
transferido para a próxima sessão, devido à ausência do autor. O Requerimento n° 424/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
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foi indeferido e o autor recorreu ao Plenário, que manteve a decisão da
Mesa. Por fim, a Mesa deferiu os Requerimentos nos 434/2021, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Secretário de Estado da Fazenda do
Maranhão (SEFAZ), Senhor Marcellus Ribeiro Alves, solicitando informações sobre as empresas importadoras, fabricantes, comerciantes, reformadoras e distribuidoras de pneus novos em atividade no Estado do
Maranhão, nos últimos dez anos e 435/2021 do Deputado Neto Evangelista, solicitando ao Senhor Secretário de Estado da Fazenda, Marcellus Ribeiro Alves, informações sobre a relação dos produtores rurais
(pessoas físicas ou jurídicas) autuados por movimentação de gado e
os respectivos montantes detalhados das autuações (principal, juros e
multa) e seus municípios de atuação o seu início até a data da aprovação deste Requerimento. No primeiro horário do Grande Expediente,
ocupou a tribuna o Deputado Wellington do Curso. No tempo destinado
aos Partidos ou Blocos, pronunciou-se o Deputado Rafael Leitoa, pelo
Tempo da Liderança; Deputada Doutora Thaíza Hortegal, pelo Bloco
Parlamentar PP/ Solidariedade; Deputada Valéria Macedo, pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão; Deputado César Pires, pelo Partido
Verde; Wellington do Curso, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).’ No Expediente Final, não houve oradores inscritos. 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, 01 de dezembro de 2021.
Deputada Doutora Cleide Coutinho
Presidente, em exercício
Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Wendell Lages
Segundo Secretário, em exercício
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Roberto Costa – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Ciro Neto
Deputado Hélio Soares

PAUTA DA REUNIÃO:
		
PARECER Nº 013/2021 – Emitido ao Projeto de Lei nº
493/2021, que DISPÕE sobre a Revisão do Plano Plurianual 20202023, instituída pela Lei nº 11.204/2021 e dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de dezembro de 2021.
Leibe Prazeres Barros
Secretária da Comissão
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RESENHA

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS 24 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2021, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Roberto Costa – Presidente
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ciro Neto
Deputada Ariston Sousa
Deputado Neto Evangelista
PAUTA DA REUNIÃO:		
PARECER Nº 014/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Orçamentário nº 494/2021, que ESTIMA a receita e fixa a despesa do
Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2022, elaborado
em atendimento aos dispositivos constitucionais e em conformidade
com a Lei nº 11.516, de 02 de agosto de 2021- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 26 de novembro de 2021.
Leibe Prazeres Barros
Secretária da Comissão
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 49/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA, PESQUISA E
FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIROCEPERJ., firmam entre si o presente Contrato, formalizado nos autos
do Processo Administrativo nº 2786/2021 – ALEMA, mediante Dispensa de Licitação. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados de planejamento, organização e realização de
Concurso Público de Provas e Títulos para seleção de candidatos para
provimento de vagas em cargos de Nível Superior e de Nível Médio na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com o fornecimento
completo de recursos materiais e humanos, e a execução de todas as
atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim como toda e qualquer
logística necessária a execução dos serviços. DO VALOR: Os serviços
executados pela empresa prestadora de serviços terão seus custos pagos
integralmente pela cobrança de valor da inscrição dos candidatos, nos
valores constantes dos respectivos Editais de Concurso. Pela prestação
dos serviços técnicos-especializados, a Contratada cobrará diretamente de cada candidato no ato da inscrição, o valor da taxa estipulada,
não havendo repasse à Assembleia Legislativa e nem contrapartida da
mesma. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de
12 (doze) meses, na forma do disposto na Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 03/12/2021. BASE LEGAL: art. 24, inciso XIII, da Lei
8.666/93 e Processo Administrativo n.º 2786/2021. ASSINATURAS:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado
Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão e FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA,
PESQUISA E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO
DE JANEIRO- CEPERJ., CNPJ n.º 29.470.333/0001-66 – CONTRATADA. São Luís (MA), 03 de dezembro de 2021.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
(em exercício)

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

