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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/09/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO....................6 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.09.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA
PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.
– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
DE 15,21,28,29/08 – 04, 05, 11,12,18,19 25/09/18, POR FALTA DE
QUORUM QUALIFICADO.

II – PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 235/2018, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 083/2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MAX BARROS, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE TRANSMISSÃO AO VIVO, POR MEIO DA INTERNET, NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DO ÁUDIO E VÍDEO DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO. O AUTOR
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 351/2018, CONFORME O
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DE 07,08,21,29/08/18 – 05,11,18,19 e
25/09, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DIAS 14,15,28/
08, 04/09/18, DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO
(3ª SESSÃO). TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 E 12.09.18 POR
SOLICITAÇÃO DO AUTOR.

3. PARECER Nº 263/2018, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 007/2018, DE AUTORIA DA DEPUTADA
ANDRÉA MURAD, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DA DIVULGAÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS COM AS
MULTAS DE TRÂNSITO E SUA DESTINAÇÃO. A AUTORA
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 372/2018, CONFORME O
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO. – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO

ORDINÁRIA DO DIA  04 E 12/09/18 DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTORA DO PL EM PLENÁRIO E DE 05,11,18,19 e 25/09 - POR
FALTA DE QUÓRUM (3ª SESSÃO).

III – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. NSº   389,
405 E 406/2018)

4. PROJETO DE LEI Nº 121/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO O
PROGRAMA DE INCENTIVO À MÚSICA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – ACATANDO
SUBSTITUTIVO. – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 05,11,18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM E DIA 12.09.18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

5. PROJETO DE LEI Nº 122/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO O
PROGRAMA DE COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL NO
TRANSPORTE COLETIVO – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.  DEPENDE DE
PARECER DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 05,11,18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM E DIA 12.09.18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

6. PROJETO DE LEI Nº 123/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO O
PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E/OU
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES SOBRE O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO – DEPENDE DE
PARECERES DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA E DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
MINORIAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 05,11,18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM E DIA 12.09.18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

7. PROJETO DE LEI Nº 124/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO A POLÍTICA
ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS
ASSOCIADAS À EXPOSIÇÃO SOLAR NO TRABALHO. –
DEPENDE DE PARECERES DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E DA COMISSÃO
DE SAÚDE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 05,11,18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM E DIA 12.09.18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

8. PROJETO DE LEI Nº 154/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, DISPÕE SOBRE MEIA
PASSAGEM PARA ESTUDANTES NOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL DO ESTADO
DO MARANHÃO. – DEPENDE DE PARECERES DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE E DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  05,11,18,19 e
25.09.18 POR FALTA DE QUÓRUM E DIA 12 POR FALTA DE
QUÓRUM NA COMISSÃO.

9. PROJETO DE LEI Nº 162/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO O CÓDIGO
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DE DEFESA DO CONTRIBUINTE DO ESTADO DO
MARANHÃO. – DEPENDE DE PARECERES DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE E DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE
TRABALHO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE  05,11,18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM E DIA 12.09.18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

10. PROJETO DE LEI Nº 179/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE “INSTITUI A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PASSAGEM NO TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS PORTADORES DE
MOLÉSTIA HEMORRÁGICA E HEMOFILIA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. - DEPENDE DE PARECER
DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18,19 e 25.09.18 POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

11. PROJETO DE LEI Nº 198/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE “INSTITUI O DIA DA
MISSÃO CALEBE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. –
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA E DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

12. PROJETO DE LEI Nº 187/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO
DO “DIA ESTADUAL DA POLICIAL MILITAR FEMININA”, NO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05,11,18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE QUÓRUM E DIA 12.09.18
DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 384/
2018)

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SOLDADO DANILO PESTANA PINHEIRO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE  05,11,18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM E DIA 12.09.18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SOLDADO HEBERTH DE JESUS SILVA
BARROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 05,11,18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM E DIA 12.09.18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

15. REQUERIMENTO Nº 407/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM REGISTRADOS NOS
ANAIS DESTA CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
SENHOR OMAR DE CALDAS FURTADO NATURAL DE BREJO-
MA, PELA PASSAGEM DOS SEUS 100 ANOS A SEREM
COMPLETADOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DESTE ANO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE  05,11,18,19 e 25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM E DIA 12.09.18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

16. REQUERIMENTO Nº 413/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA  DISCUTIDO E VOTADO
EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O
PROJETO DE LEI Nº 223/2017, QUE “DISPÕE SOBRE A
INCLUSÃO NO CALENDÁRIO OFICIAL NO ESTADO DO
MARANHÃO DA SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO”, E O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 064/2018, QUE
INSTITUI O PRÊMIO “ADVOCACIA CIDADÃ MARANHENSE”
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AMBOS DE SUA AUTORIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18,19 e 25.09.18 POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

17. REQUERIMENTO Nº 414/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADA PARA O DIA 22 DE
NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, UMA SESSÃO SOLENE DE
ENTREGA DE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO SENHOR ANTÔNIO CARVALHO
PORTELA FILHO, 2º TENENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
MARANHÃO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19 e 25.09.18
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

18. REQUERIMENTO Nº 416/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO INSTITUTO BOM
PASTOR, TENDO EM VISTA A CONQUISTA DA MEDALHA DE
OURO PELAS ATLETAS DO FUTSAL FEMININO NA ETAPA
REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE (JEJ)
2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

19. REQUERIMENTO Nº 417/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 205/2018 (MENSAGEM Nº 062/2018), QUE DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NA
ESTRUTURA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO DPE/MA, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 25.09.18 POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 26/09/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 206/18, de autoria do Senhor

Deputado Júnior Verde, que altera o inciso V, artigo 22 do Decreto Nº
19.833/03, que dispõe sobre o plano de carreira dos Praças da Polícia
Militar do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 207/18, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a distribuição gratuita de
fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira
infância.

3. PROJETO DE LEI Nº 208/18, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a preferência de uso dos
assentos do transporte coletivo e intermunicipal aos idosos, mulheres
grávidas ou com criança de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 25 DE SETEMBRO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte e cinco de setembro de dois mil
e dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano

Sarney.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Graça Paz, Marcos Caldas, Max
Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores Deputados: Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Stênio Rezende e Valéria Macedo.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES – (lê Expediente).

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

II – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui a esta
tribuna é para falar do que aconteceu em 3 cidades, no Estado do
Maranhão, começou no município de Coroatá se expandindo para o
município de Peritoró e agravando até o município de Alto Alegre, foi
um grande incêndio que aconteceu naquela localidade, chegou a queimar
mais de cinco mil hectares de terras, Deputada Graça Paz, e eu vim
aqui hoje para realmente, estou entrando agora com uma Moção de
Aplausos para os guerreiros, que são do Corpo de Bombeiros do
município de Trizidela do Vale, daquele Batalhão, na pessoa do Capitão
Machado que, de forma urgente, Deputado Levi, mobilizou todo o
aparato do Corpo de Bombeiros e voluntários que, no Estado do
Maranhão, no interior, ele fez cursos para pessoas voluntárias para
que pudesse lidar com um incêndio florestal. E eu fico muito feliz e
agradeço também ao Governador Flávio Dino por atender a nossa
Indicação do Corpo de Bombeiros do município de Trizidela do Vale,
onde parabenizo também o Prefeito Fred Maia que disponibilizou
toda a estrutura, o prédio, que aquele prédio era a rodoviária de Trizidela
do Vale, depois estava dando suporte a cinco secretarias do município
de Trizidela do Vale e o Prefeito tirou as secretarias e doou aquela
estrutura para o Corpo de Bombeiros e lá o Corpo de Bombeiros de
Trizidela do Vale foi acionado pela Secretaria do Meio Ambiente do
município de Coroatá onde ela, a Secretaria de Meio Ambiente de
Coroatá, agiu de forma urgente e o Corpo de Bombeiros mais próximo
de Coroatá era o Corpo de Bombeiros do município Trizidela do Vale.
E aqui nós temos alguns nomes que temos que nominar, divulgar aqui
nas nossas palavras, porque foram pessoas que tanto o Corpo de
Bombeiros como a sociedade civil e funcionários do município de
Trizidela do Vale ajudaram a sanar o problema dessas chamas, dessas
queimadas que realmente já queimou mais de cinco mil hectares de
terra. E aí eu quero aqui logo parabenizar o Primeiro Tenente BM
Paulo César, o Bonfim, o Segundo Sargento Luiz, o SD BM Cássio, a
SD BM Andressa, SD BM Kelson, SD BM Ribeiro, que, de forma
unânime, estiveram lá controlando essas chamas. Também quero aqui
parabenizar o Capitão do Corpo de Bombeiros Machado, que sempre
trabalhou mesmo estando de férias. Retornou para poder realmente
acompanhar, in loco, todo o trabalho dessa equipe lá, apagando as
chamas nesses municípios. Como também o Primeiro Tenente QECBM
Paulo César Pereira Coelho, o Aspirante BM Jardelson Bonfim e Sousa
e o Segundo Sargento Raimundo Luís Silva Cruz, também o SD BM
Cássio Herbert Santos de Melo, o SD BM Daise Andressa Vila Nova
dos Santos, SD BM Kelson Ciro Araújo, SD BM Douglas Barreto
Ribeiro, que são os nomes do 5º Batalhão também de Caxias que
estiveram presentes. E esses que eu falei primeiro é do 5º BBM que
estava operacionando na missão de Coroatá. Nós tivemos também
pessoas que a gente não poderia deixar de falar como o Josenildo
Araújo Duarte, que é um amigo nosso, que sempre trabalhou com a
segurança nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, que é mais
conhecido como Nil. O Machado, e aqui eu tenho que enaltecer o
trabalho desse grande homem à frente daquele batalhão, é uma pessoa
que está sempre junto do povo, sempre presente, sempre ajudando as
pessoas que realmente ali residem nos municípios. Como também o
Paulo Vitor de Conceição Brandão, a Elisabete Pereira da Cruz, o



QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2018                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
Vanderson Lima Lopes, soldado, o Raimundo William Patrícia da Silva,
Luciano Araújo de Oliveira. Só para concluir, Senhor Presidente, o
Marcelo Silva Viana e o Weverton Barbosa da Silva também estiveram
lá realmente amenizando toda essa problemática. Também eu tenho
que enaltecer aqui o nome do tiro de guerra 08008, onde foram treinados
ali alguns combatentes pelo Corpo de Bombeiros, para que pudessem
lidar com essas situações. Em nome do Francisco Mateus de Souza
dos Santos, bombeiro civil, Eliude Silva Araújo, guarda municipal, o
Eliude, o Raifran Barbosa Moura. Todos esses são da guarda municipal
de Trizidela do Vale. Como também o Raí Brito de Araújo, Secretário
de Meio Ambiente do município de Trizidela do Vale, e o Francisco
Rodrigues Moraes Filho, que é o Secretário de Segurança Municipal de
Trizidela do Vale, que é mais conhecido como Chico da TV. Realmente
essas pessoas estão de parabéns. A gente tem que agradecer o trabalho
dessas pessoas. Temos que agradecer ao Governador Flávio Dino por
realmente atender nossa indicação, mostrando a importância do Corpo
de Bombeiros de Trizidela do Vale, que não atende só a região, Deputada
Graça Paz, de Pedreiras, mas aqui, como exemplo, atendendo Coroatá,
Peritoró e o município de Alto Alegre. Graças a Deus, a gente fica
muito satisfeito que, durante o nosso mandato, nós fizemos
reivindicações importantíssimas como essa do Corpo de Bombeiros
mostrando o trabalho em toda região do Médio Mearim. Fico muito
feliz de realmente poder contribuir com a sociedade, poder contribuir
com a população, que é o nosso trabalho como parlamentar levar
segurança, qualidade de vida tanto na área da saúde e educação como na
área de infraestrutura, o que a gente tem feito bastante na cidade de
Trizidela do Vale, Deputado Levi, onde foram asfaltados 22 quilômetros
beneficiando toda a população a pedido do Deputado Vinicius Louro.
Recursos do Deputado Vinícius Louro também foram aplicados naquela
cidade, como também na cidade de Pedreiras onde já foram feitas duas
etapas do Mais Asfalto agora sendo beneficiadas mais de 64 ruas do
município de Pedreiras. Tivemos também audiência com o Secretário
Clayton Noleto e eu quero parabenizá-lo, pois conseguimos também o
asfaltamento dos povoados Marianópolis, Pacas, Pau D’Arco, São
Raimundo e Alto de Areia. Vai ser feita a primeira etapa e posteriormente
concluindo 100% dessas localidades na segunda etapa. Esse é o nosso
trabalho como parlamentar, esse é o nosso trabalho de presença na
cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale, em toda a região do Médio
Mearim. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Suspendo a Sessão até que um Deputado se inscreva no
Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
quero fazer um destaque especial, na manhã de hoje, aos amigos
professores, a todos os professores do Estado e professores da rede
municipal de todas as Prefeituras do Estado do Maranhão, nos seus
217 municípios. E é um tema bastante polêmico e desde o início do
nosso mandato nós temos defendido os professores e temos trabalhado
em defesa dos professores e é um tema que ficamos muito à vontade,
que é com relação aos precatórios. Desde o início do nosso mandato
até hoje fomos o único Deputado que tem defendido o pagamento dos
precatórios para os professores, a vinculação dos precatórios para os
professores. Eu vou só fazer algumas observações para que todos
possam compreender. Esses recursos dos precatórios são do antigo
Fundef. Então do antigo Fundef teve um acúmulo, por erros da União,
e esse erro causado pela União, esses erros de cálculos causados pela
União foram gerando passivo e hoje não é mais Fundef, é Fundeb. E

esses recursos do Fundef, do antigo Fundef e que hoje é Fundeb,
chegam a mais de R$ 90 bilhões. Então é uma quantia muito alta e que
a liberação desses recursos para os Governos dos Estados e para as
Prefeituras, para os municípios tem feito com que alguns gestores
tenham metido a mão nesse dinheiro, que na nossa compreensão e na
maioria do entendimento dos legisladores, dos juristas, têm que ser
pago aos professores, têm que ser vinculado para os professores. E é
a nossa defesa, é a nossa luta em defesa dos professores. E o
entendimento do Tribunal de Contas faz uma pequena divergência da
Lei n.º 11.494/2007, que não se aplica aos recursos, ou seja, ele tenta
desvincular esses 60% do Fundef para o pagamento dos professores.
Mas há necessidade de um empenho das Assembleias Legislativas, da
Câmara Federal, dos Deputados Federais e, principalmente também,
dos Tribunais. Porque essa decisão ou essa compreensão do Tribunal
de Contas da União não é uma decisão final. Então há necessidade
dessa perfeita compreensão e da união dos professores nesse tema. E
nós temos destacado esse tema na Assembleia, temos defendido os
professores na Assembleia e é com muito orgulho que nós, desde o
início do nosso mandato, somos o único Deputado Estadual que tem
defendido os professores, tem defendido os professores com relação
ao pagamento dos precatórios e nem o Governo do Estado, nem o
Governador Flávio Dino e nem os Prefeitos dos 217 municípios podem
meter a mão nesse dinheiro dos precatórios, dinheiro de precatórios, a
vinculação 60% tem que ser para pagamento dos professores e como
alguns falam que os professores vão ficar ricos, isso é balela, isso é
embromação, as indenizações giram em torno de 05, 08, 10, 20 mil
reais e é um direito dos professores, um erro de cálculo da União no
passado e que pode ser perfeitamente corrigido agora. Estamos nessa
luta em defesa dos professores, amanhã haverá uma grande
manifestação, um grande ato, um ato pacífico, um ato de mobilização,
um ato de conscientização e um ato de organização e união dos
professores para discutir, para defender, para conquistar os precatórios.
Os Prefeitos, os Gestores, o Governador não têm o direito de meter a
mão nos precatórios, esse dinheiro é dos professores e assim deve ser
pago aos professores. É a nossa compreensão, é a nossa defesa, é por
isso que já ocupamos a tribuna da Assembleia Legislativa várias vezes,
já estivemos em audiência pública, na OAB, já realizamos audiência
pública na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, temos a
perfeita compreensão disso, não só isso, mas que também os demais
Deputados, o Presidente desta Casa, nós temos a perfeita compreensão
disso, estamos em defesa dos professores e os precatórios devem ser
pagos aos professores e nós vamos continuar nessa luta e essa luta
com certeza terá o sabor da vitória no final, porque esses erros de
cálculo no passado da União, dessas verbas do antigo FUNDEF que
hoje é FUNDEB, nós temos um único objetivo: Que seja vinculado ao
pagamento dos professores e aos profissionais da educação. Nada
mais justo! Se hoje a educação está do jeito que está e tem as melhorias
significativas é por conta dos educadores, dos professores, não é por
conta da administração estadual e nem dos municípios, é por conta do
trabalho dos professores em defesa da educação e é por isso que mais
uma vez estamos aqui defendendo os professores e defendendo o
pagamento dos precatórios para os professores. Senhor Presidente, só
para concluir, ontem foi o Dia do Mototaxista e eu quero fazer uma
defesa também dos motociclistas, dos mototaxistas, de todos aqueles
que trabalham utilizando uma moto. Não só os motociclistas, aqueles
que têm motos grandes, motos de maiores cilindradas, CB 300, 250,
125 cilindradas, mas até aquelas pessoas do interior do Estado que têm
a sua biz, a sua pop 100, então defendemos todos os motociclistas,
além disso os mototaxistas, os entregadores de pizzas, os motoboys,
nós defendemos, e na Assembleia Legislativa travamos uma luta com o
Governador do Estado que já apreendeu mais de 60 mil motos,
prejudicando motociclistas, mototaxistas, trabalhadores que utilizam
a moto para realizar o seu trabalho e o seu ganha pão. Então, além de
travar uma luta com o Governador Flávio Dino para que parasse de
tomar as motos do cidadão maranhense, do trabalhador maranhense,
nós temos também projetos de valorização e também de apoio total
aos mototaxistas, aos motoboys, àqueles que trabalham utilizando a
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moto. Além da valorização, também é de suma importância que nós
tenhamos um olhar voltado para a regulamentação da categoria. Em
toda a cidade tem um mototaxista. Além disso, também incentivos
fiscais para a compra da moto, para pagamento dos seus impostos é
uma defesa e uma luta do Deputado Wellington. E o mais importante,
o Deputado Wellington usa o mototáxi, o Deputado Wellington anda
de mototáxi. Não é vergonha nenhuma, não é humilhação nenhuma. E
o Deputado Wellington sempre usou mototáxi desde o início do mandato.
Continuamos com a mesma prática. Não é porque fazíamos isso antes
de ser deputado e que agora como deputado estadual deixamos de fazer
isso. Pelo contrário, muitas vezes já usamos o mototáxi para driblar
esse trânsito ou congestionamento. E eu faço isso constantemente. E o
meu respeito à categoria dos mototaxistas. Inclusive recebemos um
vídeo muito carinhoso de um mototaxista da cidade Pedreiras fazendo
referência a nossa defesa, o nosso trabalho em defesa dos mototaxistas.
Então, na manhã de hoje, eu quero fazer mais esse pronunciamento em
defesa dos motociclistas, dos mototaxistas, de todos aqueles que
utilizam uma moto para trabalhar, para defender o seu ganha-pão e
para colocar a comida em casa, a nossa defesa incondicional. E o
Governador Flávio Dino só parou de tomar as motos dos mototaxistas
e dos motociclistas de acordo com o próprio reconhecimento da
categoria dos mototaxistas, dos motociclistas pela atuação do Deputado
Wellington. Fizemos um enfrentamento nesta Casa. Fomos à OAB,
Ministério Público, Defensoria Pública e o Governador Flávio Dino
até que enfim parou. Parou mesmo que seja temporariamente. Há o
receio, há um medo do Governador Flávio Dino logo depois das eleições
volte a tomar as motos dos trabalhadores maranhenses. Por que ele
fazia isso sem dó e nem piedade. Muita maldade do Governador Flávio
Dino, tomar a moto do cidadão, tomar a moto do taxista. Mais o
mototaxista, o motociclista, o trabalhador maranhense está consciente
disso, da nossa luta. E o Governador Flávio Dino só parou porque o
Deputado Wellington fez um enfrentamento, teve coragem. E aqui eu
faço um questionamento: muitos estão falando agora de apreensão de
carro e moto, agora no período eleitoral, agora no período da eleição. E
onde estavam todos eles? Onde estavam todos eles que se calaram
diante da inconstitucionalidade do Governador Flávio Dino? Onde
estavam todos eles que não tiveram a coragem de levantar a voz, de
falar alguma coisa? E o Deputado Wellington foi corajoso, destemido e
enfrentou o “todo poderoso” Governador Flávio Dino contra a
apreensão de motos. E vamos continuar firmes, de forma destemida e
de forma corajosa, diante das inverdades, diante da mentira, diante do
desgoverno Flávio Dino. E mais uma vez, em defesa dos trabalhadores,
dos mototaxistas, dos motociclistas que tiveram seus carros e motos
apreendidos sem dó e nem piedade pelo Governo da mentira, pelo
Governo da propaganda enganosa, que só tem ludibriado a população
do Maranhão. Era o que eu tinha para o momento. Que Deus abençoe
o estado do Maranhão, que Deus abençoe a sua população, em especial
todos os motociclistas, todos os mototaxistas, a todos que utilizam
moto para trabalhar, para seu lazer, para sua diversão. A nossa defesa
e o nosso apoio a todos os motociclistas e mototaxistas do estado do
Maranhão. Que Deus abençoe a todos.

III – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há quórum para deliberar. Requerimentos para deliberação
da Mesa. Requerimento nº 415/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio
(lê). Deferido. Requerimento nº 418/2018, de autoria do Deputado
Stênio Rezende. Deputado ausente, mas como é justificativa de falta,
vamos apreciar (lê). Deferido.

IV – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington do Curso, por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Senhor Presidente,
eu utilizo o Grande Expediente desta Casa, na manhã de hoje, para
tratar de um tema que é muito caro para o Deputado Wellington. Em
todas as pesquisas realizadas no Brasil, o estado do Maranhão é citado
em primeiro lugar pela população. Trata-se de um tema que é muito
caro para o Deputado Wellington, que é a saúde pública. Em todas as
nossas defesas na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
desde o início do nosso mandato até hoje, lembro bem que os primeiros
pronunciamentos foram sobre saúde pública. No dia 7 de abril de
2015, no Dia da Saúde, nós amanhecemos no Hospital Socorrão II,
então não foi alguém que me falou, não foi ninguém que me disse, eu
constatei, eu vi com os meus próprios olhos, adentrei o Hospital
Socorrão II e encontrei uma senhora de 70 anos sentada numa cadeira
de rodas e o filho, de 50 anos segurando um aparador de soro com a
mão, porque nem aparador de soro tinha para segurar o soro no Socorrão
II. Isso é uma vergonha! É uma vergonha para os gestores, é uma
vergonha para o Governador, é uma vergonha para o Prefeito, é uma
vergonha para nós, Deputados. Nós, Deputados, que fomos eleitos
pelo povo, fomos eleitos diretamente pelo povo, somos representantes
do povo. E é por isso que é há um descrédito na política, porque a
população pergunta: Cadê os Deputados, cadê os Vereadores que são
os nossos representantes e não falam nada? Eu não fui eleito para
babar o Governador, eu fui eleito para defender a população. E lembro-
me bem que no dia 07 de abril de 2015 fiz esse pronunciamento em
defesa da população e da falta de atenção da Prefeitura de São Luís
com o Socorrão II e é por isso que eu já destaquei na manhã de hoje que
é um tema muito caro para o Deputado Wellington dada a minha
preocupação com a saúde pública do Estado do Maranhão. E quero
fazer leitura de uma mensagem que recebi. Deputado Wellington, eu
faço um tratamento psiquiátrico e tomo remédios psicóticos, e são os
seguintes remédios: Bromazepam, Quetiapina e Antietanol. Esses
remédios estão em falta nas redes municipal e estadual. Isso é uma
vergonha, senhoras e senhores! Vergonha, vergonha! É uma vergonha
para o Governador Flávio Dino e para o Prefeito Edivaldo Holanda. É
uma vergonha. Mais de R$ 18 milhões foram desviados da Saúde do
Maranhão e faltam remédios para a distribuição gratuita no Estado do
Maranhão. E ele continua: esses remédios estão em falta nas redes
municipal e estadual e, Deputado, eu não posso ficar sem essa
medicação. Queria saber qual a possibilidade do Senhor nos defender.
Esses 03 remédios o Senhor não tinha falado ainda, eu acompanho o
seu mandato e sei que desde 2015 o Senhor tem solicitado a reposição
de remédios para tratamentos de câncer, para diabetes, para
hipertensão, para o crescimento, o Senhor tem sido o nosso defensor,
o defensor daqueles que precisam de remédios e não encontram remédio
nas redes estadual e municipal. Eu gostaria de saber do Senhor, se o
Senhor pode, mais uma vez, solicitar ou cobrar do Governador Flávio
Dino a reposição dessa medicação. Já fizemos uma indicação, já demos
entrada hoje solicitando que o Governo do Estado e o Secretário de
Saúde, para que possam restabelecer o fornecimento dos medicamentos,
que já citei, que é o Bromazepam, Quetiapina e Antietanol, que são
remédios especializados, são de distribuição gratuita pelo Governo do
Estado. Estamos fazendo a solicitação tanto ao Prefeito como ao
Governador Flávio Dino. E essa é a solicitação é de um cidadão, de um
cidadão em que ontem eu estava fazendo uma ação na cidade de São
Luís, região metropolitana, e esse cidadão veio a nossa procura. Ele
estava trêmulo, estava ansioso, estava tenso, me pediu qual o nosso
contato que ele podia mandar uma mensagem. Deputado Wellington,
há mais de 15 anos que utiliza o mesmo telefone, nunca mudou, e eu
dei meu telefone particular para ele, estava com vergonha de falar do
que se tratava e ontem, logo após essa ação que estávamos
desenvolvendo na região Metropolitana, eu recebi a mensagem desse
cidadão ludovicense, desse cidadão maranhense fazendo um apelo para
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que nós pudéssemos solicitar ao Governador Flávio Dino e ao Prefeito
Edivaldo Holanda a reposição do medicamento, assim estamos fazendo
na manhã de hoje utilizando dos mecanismos que temos à nossa
disposição, nossas atribuições parlamentares que é indicar, solicitar,
cobrar, mas também vamos denunciar, vamos logo mais fazer uma
representação ao Ministério Público para que possa verificar o que
está acontecendo essa falta de respeito para com o cidadão, tanto o
Governador do Estado como na Prefeitura de São Luís, um desrespeito
de um governo que já teve duas operações da Polícia Federal, corrupção
ativa e passiva, membros do governo que foram presos, membros do
governo que foram presos pela Polícia Federal, desvio de 18 milhões
de reais e lendo o relatório da Polícia Federal é bem claro a prática
continuada e a sistêmica, uma prática continuada e sistêmica de
corrupção no governo Flávio Dino, de corrupção na gestão do
Governador Flávio Dino, duas operações da Polícia Federal. Enquanto
desvia-se dinheiro da saúde, os maranhenses estão padecendo por
falta de atendimento, morrendo na fila, aguardando uma cirurgia e até
marcação de consulta, e a reposição de medicamento, eu quero
compartilhar com as senhoras e os senhores, algo histórico no Estado
do Maranhão, a citação não é minha, todas as vezes que falamos de
uma outra pessoa, que é um discurso de uma outra pessoa, que uma
outra pessoa falou, a gente faz essa citação, essa fala, e coloca-se entre
aspas. E é por isso que eu vou fazer essa citação e vou colocar entre
aspas. Abre aspas, e vou começar a citação: “No campo da saúde, nós
estamos instituindo a Força Estatual de Saúde; porque todo planeta
sabe, todo Brasil sabe, que para uma política de saúde consistente é
preciso em primeiro lugar olhar para a atenção básica; e infelizmente,
gestões governamentais passadas olharam equivocadamente apenas
para média e alta complexidade. Mas é na atenção básica que se cuida
do hipertenso, é na atenção básica que se cuida do diabético, e é na
atenção básica que se combate a mortalidade infantil e materna. E é por
isso que, a partir de hoje, os municípios maranhenses não estarão mais
sozinhos naquilo que lhes compete constitucionalmente.” Não terminei
ainda, continua essa citação entre aspas é fala do Governador Flávio
Dino ao assumir o Governo do Estado no dia 01 de janeiro de 2015.
Vejam quanta balela, quanta embromação, quanta enganação ao dizer
que ia dar atenção à saúde básica, às prefeituras. E ele foi enfático e
citou o diabético e citou o hipertenso. Perguntem para os diabéticos,
perguntem para os hipertensos que buscam remédios no Governo do
Estado e não tem remédios no Governo do Estado. Mas continua o
Exmo. Senhor Governador Flávio Dino, que prometeu a mudança no
seu discurso, no dia 01 de janeiro, lá no Palácio dos Leões, “palácio
dos leilões”. Porque é de lá que parte a ordem para tomar, apreender o
bem, o carro e a moto do cidadão maranhense e leiloar. Já foram mais de
15 mil bens leiloados dos trabalhadores maranhenses. E não venham
com essa balela que isso foi feito para diminuir acidente e que isso foi
feito para apreender moto roubada. Se a moto é roubada tem que
devolver. E com relação a diminuir acidentes, nós não somos contra a
blitz. O problema é que utilizam a blitz e o poder de polícia para tomar
o bem do cidadão. E é isso que tem feito de forma irregular, de forma
inconstitucional o Governador Flávio Dino. Mas vamos voltar a falar
da saúde e trazer novamente para o discurso do Governador Flávio
Dino. Continua, abre aspas, continua: “Nós teremos a partir de agora
a realização de concurso público na folha estadual de saúde para ajudar
os municípios que não têm condições de garantir uma boa atenção
básica para os seus cidadãos. E, desde logo, digo a todos que nós
faremos concurso público para profissionais de saúde, porque há mais
de 20 anos não tem concurso público do Estado.” Governador Flávio
Dino, quanta enganação, quanta mentira. E o senhor vai para a TV
durante agora a propaganda eleitoral e fica essa briga, mas ninguém tem
desmascarado o Governador Flávio Dino. Quanta mentira! Tem, sim,
seletivos e contratos temporários. Cadê o concurso para a área da
saúde que o senhor prometeu? As mil vagas? Governador Flávio Dino,
o senhor está achando que os mais de sete milhões de maranhenses são
burros, são incompetentes? O senhor está chamando os médicos,
enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, profissionais
da saúde do Estado do Maranhão, médicos, enfermeiros, técnicos de

enfermagem de burro? O senhor está chamando eles de burros,
Governador Flávio Dino? Pergunte se eles estão satisfeitos, Governador
Flávio Dino. Governador Flávio Dino pergunte aos médicos, aos
enfermeiros e técnicos de enfermagem. Pergunte àqueles que não foram
contratados, que não entraram nos seletivos, que não tem um pistolão,
que não tem amizade, que não tem um secretário, que não tem um
deputado, que não tem um vereador, que os possa indicar. Pergunte se
eles estão satisfeitos? Pergunte se estão satisfeitos com esses seletivos
medíocres, imundos, porcos, nojentos, xexelentos, que só servem para
enganar a população. Várias denúncias de todo o estado. Temos a
denúncia de Santa Inês sobre a preterição de pessoas que nem estavam
no seletivo, que estavam muito abaixo de quem foi chamado, muito
abaixo da relação inicial. Governador Flávio Dino, V. Ex.ª só fez o
concurso para a Polícia Militar porque não tinha como colocar seletivo,
não tinha como colocar contratado, mesmo assim, V. Ex.ª está em
débito, pois disse que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar, mas fez
seletivo e contrato para tudo quanto é lugar até para agente penitenciário,
até para as penitenciárias. Nós denunciamos aqui um seletivo cheio de
enrolada em Carolina, até o nome de uma igreja evangélica tinha sido
convocada, o nome de um cidadão só com o nome Alfredo. Governador
Flávio Dino é o governador dos seletivos, dos contratos temporários.
Aí vocês podem me perguntar, médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem podem perguntar: por que o Governador Flávio Dino faz
seletivos e faz contratos? Para manter a velha prática política, manter
no cabresto aqueles contratados e seletivados para que possa fazer
tudo o que eles mandam, como agora tentou fazer o Secretário de
Saúde mandando áudio, cobrando dos seletivados, dos contratados
para que fossem fazer passeata, caminhada e participar de comício do
Governador Flávio Dino. É esse o governador da mudança? É esse o
governador que não tem política de Estado, poucas políticas de governo,
mas tem política de poder, que quer se manter no poder a todo o custo
com as velhas práticas políticas, utilizando os contratados, utilizando
os seletivados para participar de caminhada, dizendo que tinha 12 mil
em praça, em comício! Meu amigo, aquela foto não tem 1.500 pessoas
e o pior de tudo é que são pessoas contratadas que foram pagas para
poder levantar a bandeira, para poder trabalhar, outros são contratados,
seletivados que têm medo de perder o emprego, por quê? Porque o
Governador foi bem claro: contratos temporários de um ano podendo
ser prorrogados por igual período. Por que ele não faz concurso? Porque
ao fazer o concurso ele perde o controle, ele não tem como controlar,
mas é o que diz a nossa Constituição Federal, no seu Artigo 37, tem
que ter impessoalidade, tem que ter moralidade no serviço público e a
contratação tem que ser por meio de concurso público. O Governador
Flávio Dino sabe muito bem disso, mas não faz, faz contratação
temporária, faz seletivados e embroma, enrola, engana a população. O
Governador Flavio Dino disse no seu discurso que ia fazer concurso
público para a área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, profissionais da área de saúde, mas até hoje esses
profissionais esperam. Tem projeto de lei nosso nesta Casa em defesa
dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nós apresentamos um
projeto de lei garantindo aos profissionais de Saúde, aos enfermeiros
as 30h semanais. É projeto nosso, é projeto do Deputado Wellington
defendendo os enfermeiros, 30h semanais para os enfermeiros. Desde
o primeiro dia nesta Casa nós defendemos os enfermeiros, técnicos de
enfermagem. Nós defendemos também os médicos. Solicitamos e
apresentamos ao Governo do Estado um plano de cargos e carreiras
para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas.
Apresentamos um projeto com planos de cargos e carreiras para os
profissionais da Saúde e, até hoje, o que o Governador Flávio Dino
fez? Nada, nada! É só isso que ele tem feito, propaganda enganosa,
propaganda mentirosa e nada tem feito pela Saúde do Maranhão. E fica
o nosso questionamento: Governador Flávio Dino, quando vão devolver
os R$ 18 milhões desviados na Saúde do Estado do Maranhão? A
população quer saber para onde foram os R$ 18 milhões desviados na
Saúde do Estado do Maranhão na gestão do Governador Flávio Dino?
Onde foram parar e quando vão devolver os R$ 18 milhões desviados
na Saúde do Governo Flávio Dino? A população quer saber. Médicos,
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enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissional da Saúde querem
saber quando vão melhorar a Saúde de verdade. E só não continuou
mais a apreensão de veículos, a roubalheira, a corrupção, porque o
Deputado Wellington tem sido firme, destemido e corajoso nesta Casa.
Tem denunciado, tem cobrado e tem fiscalizado. E não só tribuna, mas
fomos aos Órgãos de Fiscalização e Controle, ao Ministério Público, à
Polícia Federal, ao Tribunal de Contas do Estado, para que possam dar
prosseguimento, investigar, apontar os culpados e para que possam
devolver os R$ 18 milhões desviados na Saúde do Estado do Maranhão.
E fica o questionamento da população: onde foram parar os R$ 18
milhões? Onde está o dinheiro ou estão os recursos desviados na Saúde
do Estado do Maranhão? E quando vão devolver esses R$ 18 milhões
desviados na Saúde do Estado do Maranhão? Enquanto tem um
Governador que mente, enquanto tem um Governador que faz
propaganda enganosa, propaganda mentirosa, enquanto tem um
Governador que faz seletivos e contratos e não realiza concurso público,
enquanto tem um Governador que tenta ludibriar a população com
propaganda enganosa, tem uma população que padece e uma população
que sofre com a falta de atendimento na Saúde Pública no Estado do
Maranhão. E a população está acordando, a população tem acordado,
porque a mudança no Estado do Maranhão não chegou. O Governador
Flávio Dino anunciou mudança, mas mudança essa que foi simplesmente
não para o ‘Governo de Todos Nós’, mas o ‘Governo de Poucos Nós’.
Vejam as campanhas milionárias no Estado do Maranhão, campanhas
milionárias de ex-Secretários do Governador Flávio Dino. Vejam,
analisem, observem as campanhas milionárias. É de cortar o coração.
Empresas que faliram e que fecharam e que os prédios estão para
alugar na Avenida dos Holandeses, por exemplo. Empresas que geravam
emprego, empresas que geravam lucros para o Estado e que hoje, não
existem mais empresas e transformadas em comitês. Vejam, que as
campanhas mais ricas, as campanhas com mais recursos e as campanhas
mais pomposas são as campanhas de secretários do Governador Flávio
Dino. Todas, sem exceção, e esse é um Governo de todos nós? É um
Governo de poucos nós, é um Governo que tem tirado dos pobres para
dar aos ricos. É um Robin Hood, às avessas, é o Governo que apreende
motos e carros dos trabalhadores e tem leiloado e o dinheiro dos leilões
foi para onde? Para onde foi o dinheiro dos leilões? É um Governo que
dá incentivo fiscal para uma grande empresa, para um grande
supermercado e tem quebrado os outros e tem fechado a porta de
pequenos comércios e pequenos lojistas. Nós conhecemos essa
realidade, nós percorremos o Estado do Maranhão, a região
Metropolitana, ontem mesmo um pequeno comerciante disse:
Deputado Wellington, nós estamos arruinados, quebrados com esse
Governador. Onde o Governador acha que tem 60%? Senhoras e
senhores, nós vamos ter segundo turno, sim, e a população tem que
acordar e tem que ter o segundo turno, precisamos avaliar mais os
candidatos que irão para o segundo turno, temos que ter mais tempo
para avaliar, para analisar e as máscaras precisam cair porque as máscaras
um dia elas caem. Faltam 12, 13 dias para as eleições e nós precisamos
ter segundo turno no Governo do Estado do Maranhão. Precisamos ter
segundo turno. Não sabemos ainda quem vai para o segundo turno,
mas precisamos ter o segundo turno e precisamos ter segundo turno
para que tenhamos aí mais 20, 30 dias para avaliarmos, analisarmos e
qual o Maranhão que nós queremos para os próximos 04 anos. Um
Maranhão sem remédios de distribuição gratuita? Um Maranhão com
corrupção na saúde? Um Maranhão com propaganda enganosa? Um
Maranhão de Governo que diz que tem 820 escolas construídas ou
totalmente reformadas, pelo amor de Deus. As eleições para o Deputado
Wellington vão se resumir aos próximos 12 dias. O Governador Flávio
Dino, a população do Estado do Maranhão, a partir de hoje, nós
vamos mostrar para a população um Maranhão que não aparece na
televisão, um Maranhão que não aparece na propaganda eleitoral. A
partir de hoje, vamos conhecer o Maranhão dos maranhenses, o
Maranhão de quem conhece e vive essa realidade. O Maranhão de
verdade e que não é mostrado. A partir de hoje, nós vamos mostrar
esse Maranhão para a população. Os próximos dias serão muito
importantes e vamos desmascarar e mostrar esse Maranhão que os

maranhenses precisam conhecer, que é o Maranhão dos maranhenses,
é o Maranhão de quem está no seu dia a dia. E a partir de agora vamos
mostrar isso. Mas, Senhor Presidente, para concluir esse depoimento,
esse pedido de ajuda, esse apelo de um cidadão maranhense que não
encontra o remédio de distribuição gratuita nem na prefeitura nem no
Estado é o apelo de muitos maranhenses. É o apelo de quem sofre no
dia a dia e está desacreditado na política. E nós não podemos perder o
ânimo, a esperança de dias melhores. Bertolt Brecht no século passado
já dizia que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque do
analfabeto político nasce a prostituição, o desemprego, a falta de
segurança. Precisamos, sim, votar consciente. E é somente por meio
do voto consciente que nós vamos transformar a nossa comunidade, a
nossa cidade, o nosso Estado e o nosso País. Por meio do voto
consciente, é inadmissível que um deputado vote contra o professor, e
esse professor levante a bandeira desse deputado traidor; um deputado
que vota contra a população na área da saúde e o cidadão maranhense
vota e apoia esse deputado, esse político que não dá atenção à
população. Então há a necessidade da compreensão da população do
Estado do Maranhão para o voto consciente, o voto verdadeiro. E
precisamos ter nesta Casa deputados comprometidos com o Estado
do Maranhão, com a sua população e com a transformação por meio de
políticas públicas sérias, sem enganação, sem embromação. Então
fazemos um apelo ao Governo do Estado e cobramos mais uma vez
reposição de remédios. E vamos representar no Ministério Público
para que possa acompanhar essa falta de remédios no Estado do
Maranhão, essa falta de remédios e o descaso na gestão do Governador
Flávio Dino. E quem fala aqui nesta Casa, na tribuna é um Deputado
que votou em Flávio Dino para deputado federal , para prefeito, para
governador, em 2010. Não só votou como pediu voto em 2014 e passei
dois anos na base do Governador Flávio Dino e dizia “sou da base,
mas não posso ficar calado diante das irregularidades, diante dos erros”.
Hoje faço oposição ao Governador Flávio Dino, mas faço oposição
com responsabilidade, com seriedade. Com base em dados, números e
informações fazemos o enfrentamento da política séria, da política
correta. É esse o nosso papel parlamentar, as nossas atribuições
parlamentares. é isso que fazemos na Tribuna desta Casa, nós
respeitamos o Maranhão, respeitamos a sua população e fazemos isso
com muito zelo e com muita responsabilidade. Hoje talvez sejamos a
maior oposição do Governador Flávio Dino em todo o Estado, mas
fazemos isso com muita responsabilidade e, o mais importante, em
defesa da população do Estado do Maranhão. Governador Flávio Dino,
respeite o Maranhão e respeite a sua população. Pela primeira vez,
Senhor Presidente, vou terminar no tempo exato, mais uma vez, eu
faço isto: oposição ao Governador Flávio Dino. É minha atribuição
parlamentar legislar, e é isso que nós temos feito, criado leis, e nós
temos também fiscalizado a aplicação do dinheiro público, o Executivo,
é isso que eu tenho feito com muita seriedade, com muita
responsabilidade e com muita coragem. Hoje talvez sejamos a maior
oposição ao Governador Flávio Dino em todo o estado, mas fazemos
com um único objetivo de defender a população sofrida do nosso
estado. O nosso mandato tem um dono: a população do nosso estado.
Governador Flávio Dino já tentou calar a nossa voz, mas a nossa voz
ele não cala por um único motivo: a voz do Deputado Wellington não
é mais a voz do Deputado Wellington, a minha voz não é mais a minha
voz, a minha voz é a voz do povo do meu estado, a minha voz é a voz
da população do estado do Maranhão. É por isso que o Governador
Flávio Dino não tem como calar a voz do Deputado Wellington, porque
a voz do Deputado Wellington não é a voz do Deputado Wellington, é
a voz do povo do Maranhão, é a voz da sua população e, como voz do
povo do Maranhão, nós vamos continuar de forma destemida e corajosa,
atuando em defesa dos menos favorecidos, dos mais pobres da
população do nosso estado. Que Deus abençoe a todos. Bem-
aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados
aqueles que acreditam e lutam por um Maranhão melhor. Que Deus
abençoe a todos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

ZÉ INÁCIO – Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão; Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco
Parlamentar Independente. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, o nosso mais cordial bom dia. Que
Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o
estado do Maranhão. Senhor Presidente, quero destacar o sofrimento
de pequenos comerciantes lojistas do estado do Maranhão. Ontem
conversamos com muitos lojistas, pequenos comerciantes da Região
Metropolitana, nós temos desenvolvido nossas atividades
parlamentares e de forma paralela também a atenção está voltada para
a reeleição e temos percorrido o estado do Maranhão, percorrido a
Região Metropolitana, muito embora não tenhamos divulgado as nossas
ações por conta da falta de atenção que todos nós recebemos em um
Estado Democrático de Direito. Paira no estado do Maranhão uma
nuvem negra, uma nuvem negra da perseguição. Essa mesma nuvem
negra da perseguição, de um Governador que colocou o seu poder de
polícia para monitorar, para investigar e para perseguir todos os
Deputados, todos os políticos e principalmente a Oposição nesta
Casa. Nós temos feito um trabalho duro, sério, diuturnamente. Nós
temos feito também de forma silenciosa, como a população do
Maranhão vai reagir de forma silenciosa nas urnas. Mas por que estou
dizendo isso? Porque temos percorrido, temos ouvido o Estado do
Maranhão, ouvido a sua população e ontem ouvimos o sofrimento e a
dor de dois pequenos lojistas, de dois pequenos comerciantes, a exemplo
do que já falamos aqui. Eu fui a cidade de Pedreiras, cidade do meu
amigo, meu irmão Vinícius Louro, acreditamos também na sua reeleição.
Deputado Vinícius Louro, lá de Pedreiras, filho da terra, estive na
cidade de Pedreiras e ouvimos um comerciante nos relatar: “Deputado,
eu estou falido. Eu só não fechei as portas ainda porque estou com
vergonha dos amigos e da família. O Governador Flávio Dino quebrou
a gente”. Abriu um Mateus aqui em Pedreiras e os nossos pequenos
comércios serão fechados, porque o Mateus se beneficia com a lei do
atacadista e ele não é só atacadista, ele é ‘atacarejo’. Ele vende no
atacado e no varejo. E vende no atacado, vende no varejo, vende
eletrodoméstico, vende perfume, vende remédio, vende tudo, meu
amigo. Tudo! Como é que o pequeno empresário vai suportar? E
ontem esses dois pequenos comerciantes nos deram mais informações
e peço-lhes inclusão no nosso discurso, na nossa defesa, que eles
disseram: “Deputado, enquanto o Mateus sai de 17% para 2%, nós
continuamos pagando 17%, 18%, continuamos pagando a mais. Mas o
pior não é isso, nós temos aqui uma multa de mais de R$ 80 mil. Como,
Deputado, que vou conseguir pagar essa multa? Como”? Massacrando
o pequeno comerciante, massacrando o pequeno lojista, massacrando
o empresário. Governador Flávio Dino, V. Ex.ª acha que empresários,
pequenos empresários, microempresários, lojistas, comerciantes,
pequenos comerciantes vão votar em V. Ex.ª? É um ledo engano,
Governador Flávio Dino. Governador Flávio Dino, a população do
Estado do Maranhão está acordando e na manhã de hoje eu quero
defender os pequenos lojistas, os pequenos comerciantes, aqueles que
lutam para pagar as suas contas, manter os seus funcionários, fazer
com que o Maranhão cresça, porque com o Governador Flávio Dino só
aumentou a pobreza, só aumentou a miséria. Cadê a geração de emprego
no Estado do Maranhão? Quando o Governador Flávio Dino dá
incentivo para o Grupo Mateus, quebrou e está quebrando outros
supermercados. Quebrou o Maciel. Enquanto o Mateus cai de 17%
para 2%, o Maciel continua pagando 17%. Como vai suportar? É
muita covardia. E a concorrência desleal? Meu amigo, mantenha o
mesmo incentivo para todos e se tem condições de comprar em maior
quantidade baixe o preço por conta disso. Mas não baixar o preço
porque tem incentivo fiscal maior do que o outro. Todos os
trabalhadores do Maciel não são alocados no mercado de trabalho.
Ficam desempregados, não têm onde trabalhar, não têm como colocar
o alimento em casa. Governador Flávio Dino, V. Exa. já parou para

pensar a quantidade de famílias, de pessoas que estão desesperadas?
Hoje, quando eu falei do testemunho de uma pessoa que necessita de
medicamento distribuído pelo Estado, ele diz: “ Deputado, eu estou
desempregado e estou desesperado. Não tem remédio, distribuição
gratuita. E eu estou desempregado. Deputado, é desesperador.” Nós
temos uma lei, nós temos um projeto, nós defendemos as pessoas com
depressão, combate ao suicídio. Mas é isso que o Governador Flávio
Dino tem feito, tem incentivado que as pessoas fiquem com depressão.
As pessoas estão sofrendo. O Maranhão está sofrendo. Governador
Flávio Dino, não faça isso com a nossa população. Mas não sou eu que
estou dizendo. A palavra do Senhor nos diz que aquele gestor, aquele
administrador que aumenta os impostos terá no seu governo a desgraça.
Não sou eu que estou dizendo, a própria bíblia diz isso, que o governante
que aumenta muito impostos terá como companhia a desgraça no seu
governo. Nós queremos, sim, Governador Flávio Dino é a geração de
empregos, é a redução de impostos. Nós queremos, sim, que o Maranhão
tenha um poder aquisitivo, que o maranhense possa comprar, possa ir
ao shopping, possa ir à feira, possa se divertir. É o Maranhão que nós
queremos, é o Maranhão do futuro, não é um Maranhão da pobreza, da
miséria. Eu vou concluir, Senhor Presidente. Jornalista Ricardo, Caio
Hostilio, Deputada Graça Paz, Deputados que ainda permanecem nesta
Casa, que estão acompanhando o pronunciamento pela TV Assembleia,
meu amigo Ronaldo Rocha, senhoras e senhores, Senhor Presidente, eu
peço só mais dois minutos, eu concluo que não precisa nem usar o
Tempo da Liderança, só dois minutos. Senhoras e senhores, o
Governador Flávio Dino é tão incompetente - tão incompetente - que
ele abre a porta do Palácio todos os dias e olha a pobreza, olha a
miséria com aquelas palafitas e aqueles casebres de madeira de frente
para o Palácio do Governo e de frente para Prefeitura e nunca teve
coragem de corrigir isso. Esse Governador é preocupado com a
população do seu Estado? É preocupado com os maranhenses? É
preocupado com você que trabalha, que compra seu ingresso antecipado
e trabalha como cambista vendendo ingresso na porta de show? Não é.
Se você faz isso é porque não tem emprego. Se faz isso é para ganhar
a vida dignamente. O Governador Flávio Dino não está preocupado
com o Maranhão nem com a sua população. O Governador Flavio
Dino está preocupado com uma única coisa: política de poder, política
de poder, poder, poder... Flávio Dino sempre quis ser Sarney. Só falta
deixar o bigode crescer. Política de poder, política de poder. Conquistou
o poder, se manter no poder, continuar no poder, é só isso que Flávio
Dino quer. Prova disso que ele e Edivaldo prometeram o Hospital da
Criança em 2012. Prometeram o Hospital da Criança em 2014
novamente quando foi candidato ao governo. Disse que era parceiro de
Edivaldo em 2016 e agora em 2018 só inauguraram a recepção do
Hospital da Criança. Não estão preocupados com você que mora no
COHATRAC, no Anjo da Guarda, Cidade Olímpica, Cidade Operária.
Não está preocupado com você que mora em Bacabeira, Rosário,
Paraibano, Colinas, Imperatriz. Não está preocupado com você
maranhense. Estão preocupados com o poder e se manter no poder.
Mas aqui na Assembleia, aqui nesta Casa, tem um deputado macho,
um deputado corajoso e um deputado que defende a população do
nosso Estado de forma destemida e de forma corajosa. E assim vamos
continuar em defesa da população. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Bloco Parlamentar PV/PSD; Bloco Parlamentar
Democrático.

V – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.
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Resumo da Ata da Centésima Oitava Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezenove de setembro de dois mil e dezoito.

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

do Curso.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos
Florêncio, César Pires Eduardo Braide, Fábio Braga, Josimar
Maranhãozinho, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Raimundo Cutrim, Sousa Neto e Wellington do Curso. Ausentes
os Senhores Deputados: Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Neto Evangelista, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende,
Valéria Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Wellington
do Curso e Fábio Braga. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou que não havia “quórum”
regimental para apreciar a matéria constante da Ordem do Dia, que
ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do
Regimento Interno, o Presidente determinou a inclusão do
Requerimento nº 415/18, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula na
Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 24 de setembro do ano em
curso. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. O tempo destinado aos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso, pelo Bloco Parlamentar Independente. Em virtude
da ausência de quórum regimental, o Presidente encerrou a Sessão,
sendo lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 25 de setembro de 2018.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 11H

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus declaro aberta a Sessão Solene para a entrega da Medalha Manuel
Beckman, ao 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
o Senhor Carlos Marcone Martins Dias, concedida por meio da
Resolução Legislativa n.º 902/2018, oriunda do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 015/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde. Convido
para fazer parte da Mesa o homenageado, 2º Sargento Carlos Marcone
Martins Dias. Convidar também, para compor a Mesa, o Excelentíssimo
Senhor Heryco Coqueiro, Secretário Municipal de Segurança com
Cidadania (Semusc), neste ato representando o Prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior. Também para compor a Mesa o
Excelentíssimo Senhor Coronel Isaac Mateus, que é o subcomandante,
comandante adjunto do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Seja bem-
vindo, coronel. Representando aqui todos os polos do projeto
Bombeiro Mirim no Maranhão, convidar o Senhor Ricardo Machado,
coordenador adjunto do projeto Bombeiro Mirim em São Mateus. Vai
representar aqui todos os polos do projeto Bombeiro Mirim. Convido

todos a se postarem em posição de respeito para ouvirmos a execução
do Hino Nacional Brasileiro, interpretado pelo tenente do Corpo de
Bombeiros, Gerson Figueiredo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Destaco na manhã de hoje, já fiz um
pronunciamento anterior, que a Medalha Manuel Beckman é uma
representação dos valores que temos, nesta Casa, em reconhecer aqueles
que se destacam na sociedade maranhense. E, de forma especial, hoje
estamos concedendo essa medalha, que é uma medalha de mérito, tão
importante e que representa o que nós entendemos como essencial
para a continuidade realmente das políticas sociais que temos no nosso
Estado, através daqueles que representam essas políticas. E hoje, nesta
manhã, estamos homenageando o amigo, companheiro que é militar,
que tem serviços relevantes prestados no Maranhão, porque está além
do município de São Luís desenvolvendo uma iniciativa muito
importante que é ajudar nessa nobre missão do Corpo de Bombeiros
em conduzir uma política social muito importante para a formação das
nossas crianças e adolescentes, que é o Projeto Bombeiro Mirim. E eu
estou falando aqui dos esforços do amigo e companheiro Carlos
Marcone Martins Dias, mais conhecido como Sargento Dias. Mas
quero também, já neste ato aqui, convidar o companheiro e amigo
Silvio, representando o Ministério do Trabalho para poder também
participar da Mesa conosco aqui. Nos dê esta honra também de compor
a Mesa conosco. Pedir também uma salva de palmas. Então o Dias
nasceu no dia 02 de fevereiro de 1975, no Povoado Enseada dos
Nogueiras, na cidade de Palmeirândia. Baixadeiro de coração, mas é
maranhense também, porque estendeu essa sua vocação não só pela
Baixada Maranhense, mas hoje está presente no Maranhão ajudando o
companheiro, amigo, também parceiro dessa iniciativa tão importante
e que comanda essa iniciativa do Corpo de Bombeiros, que é o coronel
Isaac. Que aqui também já foi agraciado com a Medalha Manuel
Beckman e na oportunidade destaquei inclusive a sua atuação nos
projetos sociais que o Corpo de Bombeiros desenvolve tanto para o
Projeto Bombeiro Mirim como também o Projeto da Melhor Idade que
o Corpo de Bombeiros tem com ao idosos, que abraça, acolhe e que
também leva essa iniciativa social de atenção, que o Corpo de Bombeiros
tem, para com a sociedade. E essa atenção, coronel Isaac, se faz presente
e é evidente na sociedade maranhense. Se a instituição, Corpo de
Bombeiros, já era respeitada, imagine com toda a dinâmica das iniciativas
que essa instituição faz no dia a dia, tão importante não só pelo combate
ao incêndio, no combate também às intervenções necessárias para evitar
o incêndio ou outras condicionantes, por exemplo, de fiscalização
evitando tragédias anunciadas no período de chuva e em outros períodos
também que se fazem constantes no Estado do Maranhão. Então o
Corpo de Bombeiros tem um trabalho preventivo em todo o Estado.
Na oportunidade eu parabenizei o coronel Isaac pelos relevantes
serviços que fez, realmente desenvolve à frente dessa instituição também
como subcomandante e, claro, irmanado com o nosso comandante
geral Célio Roberto, que sempre nos engrandeceu também enquanto
pessoa e que tem direcionado também seus esforços, o seu olhar para
essas iniciativas. Então, o Sargento Dias, ele é de Palmeirândia, como
eu disse, desde a sua juventude já demonstrava admiração pela missão
de proteger vidas, admiração esta que se motivou e que o determinou a
ingressar na corporação do Corpo de Bombeiros. Quem desde a infância
não tem essa vontade? Eu acho que é algo que está até no consciente
coletivo hoje da sociedade, até porque essa Instituição por toda bravura,
por tudo que já aconteceu de forma histórica, daqueles homens e
mulheres que deram até suas vidas a proteção da sociedade que
permanentemente são notícias no cenário nacional e mundial. Então, o
Corpo de Bombeiros hoje presta um serviço relevante para a sociedade.
E o Dias, claro, poderia ter escolhido qualquer outra atividade
profissional, mas escolheu o Corpo de Bombeiros. Isso é evidente
pela sua formação pessoal e a sua vontade de poder ajudar as pessoas.
Para tanto, direcionou a sua formação acadêmica e profissional
realizando diversos cursos de aperfeiçoamento técnico e preparação
para atuação na corporação, como os cursos de formação de soldados,
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formação de cabos e formação de sargentos pela CBMMA, entre outros,
reafirmando o seu compromisso e direcionando seu entendimento nas
suas qualidades e competências e capacidade de poder realmente cumprir
hoje a sua árdua missão de poder servir à sociedade maranhense. Então,
o Dias ele traduz para nós o que é o Corpo de Bombeiros, que vai
desde o seu comandante aos seus comandados. É uma corporação,
quando se fala em corporação, se fala que é apenas um corpo, ela é um
corpo, ela se consolida por todo o conjunto daqueles que fazem o
Corpo de Bombeiros. Hoje, as nossas crianças e adolescentes que
estão aqui também representadas, aqui de São Mateus, representando
todo esse projeto em todo o Estado do Maranhão, chegando quase em
42 municípios, ou seja, é uma instituição que tem a preocupação de
estar presente no Maranhão como um todo, então essas crianças e
adolescentes também fazem parte hoje dessa corporação, porque esses
valores que são ensinados são valores que elas vão levar para a vida,
para a sua formação pessoal, para as suas profissões. Vai desde o
advogado, ao médico, passando pelo odontólogo ao político, podem
ser também futuros políticos e nós sabemos que as profissões, os
bons profissionais, precisam não ser exceção à regra, precisam ser a
regra porque a sociedade precisa de bons profissionais. E como é que
se tem bons profissionais? Como é que se muda a sociedade que nós
queremos? Com a formação pessoal daqueles que vão compor a
sociedade. As nossas crianças e adolescentes representam o que nós
queremos para a sociedade, uma sociedade que se faz não só com
conhecimento necessário, mas se faz com os valores que nós temos
que levar para as nossas vidas. Respeito é um deles, tão importante.
Respeitar o próximo, respeitar o seu professor, respeitar os seus
colegas, respeitar o Estado e respeitar este País. Então esse senso de
civismo tem que estar presente e aqui o Carlos Santos Dias, que é o seu
pai, a Margarida Martins Dias, que é a sua mãe, eles ensinaram esses
valores para o Dias, o Dias aprendeu o que é respeito, o que é honra,
o que é compromisso, que esses valores às vezes tão perdidos na
sociedade e que devem nortear as nossas vidas e o Dias demonstra isso
em tudo que ele faz e por isso que nós nos orgulhamos muito de estar
ao lado do Dias, que aqui tem sido um companheiro de luta. Nós temos
enfrentado batalhas, enfrentado guerras. Eu digo as guerras e batalhas
só as do dia a dia que precisam ser enfrentadas. E muitas vezes nós
sabemos que quando se enfrenta batalhas, às vezes, você passa por
situações adversas e que vai desde uma condição de um desânimo a
uma situação adversa e que às vezes nos faz repensar o que estamos
fazendo. Mas o Dias nunca repensou e nunca se intimidou; pelo
contrário, ele perseverou. E esse otimismo é contagiante. Ele sempre
me diz: “Júnior, nós estamos em guerra. Vamos à batalha, vamos
enfrentar e vamos vencer”. Eu acho que a vida, a nossa vida é realmente
feita de batalhas. Inclusive ele cita aqui uma frase, que para nós foi
muito marcada: “a força do homem vem da fé”. E em nome dessa fé que
nós também nos motivamos. Mas antes de continuar o pronunciamento,
eu queria também pedir que a assessoria ponha mais uma cadeira. Eu
quero convidar para fazer parte da Mesa o Exmo. Senhor Deputado
Federal Julião Amin; seja bem-vindo. O Julião também está conosco
nesta luta e ajuda o Corpo de Bombeiros através desse programa tão
importante, que é o projeto Bombeiro Mirim. Seja bem-vindo, Julião.
Muito obrigado pela sua presença. Isso demonstra mais uma vez essa
sua capacidade de querer ajudar o Maranhão. Então a força do homem
vem da fé, não é isso, Dias? A força do homem vem da fé. E essa fé, aí
eu traduzo aqui uma mensagem Bíblica, Dias: “a fé sem obras é morta”.
Não adianta nós termos fé numa sociedade melhor se nós não fazemos
essa sociedade melhor. Então nós temos que ter fé e temos que ter as
obras necessárias. As obras são as ações necessárias. Quando as pessoas
se perguntam o que nós temos feito hoje neste Parlamento para fazer
algo realmente que a sociedade possa se orgulhar, basta olharmos para
trás e ver tudo o que fizemos. Toda a nossa ênfase, o nosso trabalho
que o Parlamento tem realmente em defesa da sociedade e que deve se
incorporar, claro, à luta daqueles que fazem essa sociedade. Então essa
fé e ação é um princípio que deve nortear as nossas vidas, de todos nós
de forma indistinta, que vai do Deputado Federal Julião Amin, o
Deputado Estadual Júnior Verde, passando aqui pelo o nosso

homenageado de hoje, Sargento Dias, ao Comandante do Corpo de
Bombeiros, aqui representado pelo Coronel Isaac. Então é fé e ação. E
essa fé e ação se faz realmente com iniciativas que possam desenvolver
a sociedade e o que o Dias ajuda a fazer. É um reconhecimento, Dias,
essa homenagem. Ele ajuda um projeto muito importante para a
sociedade. Eu sempre digo que é um dos mais belos projetos do
Maranhão, do País, porque o projeto Bombeiro Mirim tem que ser
entendido. Inclusive já fizemos uma audiência pública nesta Casa para
discutir como um programa de Governo. O Governo precisa investir
no projeto Bombeiro Mirim. São Mateus, por exemplo, hoje avançou
no que se refere ao índice que mede a educação, no IDEB. Ele avançou
no IDEB, por quê? Porque as escolas que tinham problemas e que os
alunos fazem parte do projeto Bombeiro Mirim mudaram a realidade
da educação em São Mateus. Prova disso que o Prefeito Miltinho
Aragão já colocou o projeto também em povoados, porque compreende
a necessidade e a importância desse projeto para melhorar a educação
do município. E essa iniciativa não foi só em São Mateus. Eu estive
também participando de várias agendas positivas junto com o Dias,
coronel Isaac também, em Cururupu, por exemplo, que ali os
depoimentos dos pais, dos professores, dos alunos são depoimentos
que marcaram realmente o que nós entendemos que deve ser o nosso
trabalho, marcaram o que compreendemos como essencial que é poder
expandir esse projeto para todo o estado do Maranhão. Por isso a
nossa necessidade e o que nós já fizemos nesta Casa de transformar
esse projeto em programa de governo, porque alunos que eram rebeldes
hoje são exemplos, escolas que eram pichadas hoje são cuidadas. As
rivalidades, as situações adversas dentro da escola hoje são situações
que já não fazem mais parte do cotidiano. As crianças hoje têm um
compromisso umas com as outras aqui de se ajudarem porque
aprenderam essa lição na formação pessoal. Então, ao longo da sua
carreira, Dias, o nosso homenageado, tem se destacado pelos princípios
de ética, preocupação com os diversos problemas que afligem os menos
favorecidos e, sobretudo, com o seu comprometimento em manter a
sociedade verdadeiramente amparada, tendo recebido diversas
condecorações ao reconhecimento do trabalho exercido no cumprimento
do dever em defesa da sociedade, tais como os títulos de cidadão nos
municípios de Igarapé do Meio, São Mateus e Bela Vista, ou seja, o
Dias hoje tem vários títulos de cidadania, é um homem que daqui a
pouco estará em todo o Maranhão com as bênçãos de Deus, né, Dias?
Além da condecoração com a Medalha Alferes Moraes Santos e as de
Serviço Bombeiro Militar por 10 e 20 anos de serviços consecutivos.
No Corpo de Bombeiros Militar, o Senhor Carlos Marcone Dias foi o
responsável pela fundação e coordenação do projeto Bombeiros Mirim
nos municípios de São Mateus, Raposa, Igarapé do Meio, Monção,
Bela Vista, Lago Verde e Pio XII. Agora estamos ajudando a levar o
projeto para o município de Tutóia e, no dia 22, vai ter o início desse
programa tão importante para o município de Tutóia pela Colônia de
Pescadores. Assim, com base em sua experiência, dedicação e
compromisso à frente do Corpo de Bombeiros Militar, o amigo e
companheiro Marcone Dias faz jus à Medalha Manuel Beckman em
reconhecimento a este cidadão que, por sua vida e todo o conjunto da
sua obra de trabalho, busca realmente ajudar a sociedade maranhense.
Então, mais do que merecido esse reconhecimento ao Dias, mais do
que merecido esse reconhecimento por meio do Dias ao Corpo de
Bombeiros porque, como eu já disse, é uma corporação. Reconhecer o
Dias é reconhecer os sargentos do Corpo de Bombeiros, é reconhecer
os praças, reconhecer a corporação e o comando também do Corpo de
Bombeiros. Então nos orgulhamos muito em poder hoje fazer parte
desse contexto de apoio a uma iniciativa tão importante que tem ajudado
a mudar a vida de muitos maranhenses. Então, parabéns, Dias, parabéns
ao Maranhão, parabéns ao Corpo de Bombeiros por ter uma iniciativa
tão importante para o nosso estado. Muito obrigado e que Deus abençoe
a todos. Então, neste momento, nós vamos fazer a condecoração do
Sargento Dias e convidar todos a ficar de pé para a gente poder fazer
essa justa homenagem. Neste momento convidamos para fazer uso da
palavra o nosso homenageado.
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O SENHOR HOMENAGEADO 2º SARGENTO CARLOS

MARCONE MARTINS DIAS – Bom dia a todos. Hoje é um dia
especial para mim, para a minha família, aos meus amigos, para o
Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. Quero agradecer ao Exmo.
Senhor Deputado, que é o autor da proposição, meu amigo, e hoje
tenho certeza que eu faço parte da família dele, que é o Deputado
Estadual Júnior Verde. Eu não tenho dúvida disso que hoje ele me
considera como da família dele. E as pessoas que o cercam também
sabem da nossa amizade e nossa dedicação. Como eu digo, a força do
homem está na fé e sempre que a gente está naquela hora e eu digo:
‘Deputado, estamos juntos, na dificuldade a gente vai passando’. Exmo.
Senhor Heryco Coqueiro, Secretário de Segurança e Cidadania, no qual
representa o nosso Prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior. Meu
amigo e ele sabe o carinho que tenho, hoje considero também fazer
parte da família dele, o Deputado Federal Julião Amin. Pessoa que fica
muito feliz de ver o projeto e hoje abraçou a causa e quem tem que
agradecer são as famílias, o Corpo de Bombeiros e todos nós que o
cerca, porque é mais uma pessoa que veio olhar com carinho o Programa
Bombeiro Mirim do Estado do Maranhão. Eu vou falar desse homem
aqui que, rapaz, eu até me emociono, porque a nossa amizade já é...
acho que já vai fazer 20 anos, o conheci como tenente, hoje coronel
Isaac, ele sabe a nossa amizade, o nosso desafio quando ele me encontrou
na coordenação do Projeto Bombeiro Mirim eu fiquei feliz, porque eu
sei da importância com que ele se dedica no que faz. Então estou muito
feliz, coronel, de o Senhor vim me prestigiar aqui neste momento.
Sabemos as dificuldades que temos e fico muito feliz quando o Senhor
diz: “Dias, vai e quando eu chegar lá já está tudo pronto”. Então é
confiança que ele tem na minha pessoa, que ele deposita em nossa
equipe de trabalho que temos. Ao Exmo Senhor Silvio Conceição,
rapaz, esse rapaz aqui, mas graças a Deus é uma amizade forte que
temos e que vai ficar para a vida toda, o Secretário-Adjunto de Trabalho
e Economia Solidária, que também se apaixonou pelo projeto que ele
não sabia, quando eu fui mostrar pra ele, ele ficou até assim, aí depois
eu disse: vai lá conhecer, vai lá conhecer porque é bom a pessoa conhecer,
aí depois disso ele não largou mais a gente, obrigado, Silva, pelo apoio
e a dedicação que você hoje dá força pra gente. Encerrando aqui a Mesa
meu amigo Ricardo, de São Mateus, que há dois anos eu cheguei em
São Mateus parece que Miltinho fez de mal, me deu a escola, o maior
problema de São Mateus, Coronel, mas hoje é a melhor escola que tem
meus alunos a escola Airton Sena, eu quero uma salva de palmas pra
escola Airton Sena , de São Mateus, me entregaram lá a coisa mais
triste do mundo hoje bebedouro, não quebra bebedouros, a escola é
arrumada, a escola é ajeitada, então para a sociedade de São Mateus,
para aquele bairro Airton Sena o deputado esteve presente lá, uma
caminhada que a gente fez e eu vi a emoção dele que o povo vai lhe
agradecer, porque o senhor fez pelo bairro Airton Sena pela dedicação
que nós temos junto com Ricardo, companheiro de toda a hora estamos
juntos e aquela união, então, Ricardo, eu fiquei feliz de você trazer
meus garotos de lá, quem dera que eu pudesse trazer todos, são 200 e
poucos alunos, mas a gente trouxe os que se dedicam mais que estão
desde do começo lá, senão a gente enchia aqui, então vários lugares,
Raposa eu não pude porque são muitos lugares, são 42 municípios, e
agora eu quero agradecer meus parceiros, soldada Daiane, Tenente
Jessé, meu amigo vereador Daniel de Anajatuba, Valdilene de Penalva,
enfermeira que foi minha aluna, em Bela Vista, em 2008, Janaina, a
Sandra de Bacabal, meu pai, minha irmã, que minha família não pôde
estar vindo, o subtenente Ivanildo que está nos acompanhando direto,
o coordenador do projeto da Raposa, o Sargento Ênio Paulo, o Sargento
Sérgio que além de ajudar a gente aqui, a Vila Passos, vive nos ajudando
correndo esse Maranhão inteiro, a Iara, coordenadora que trabalha
também com a gente, se apaixonou pelo projeto, a Daiane Macedo de
São Mateus que nos ajuda constantemente, o Sargento Magno César
que já ajudou a gente no segundo GI, mas vamos colocá-lo no Anil, não
é Magno? Estamos fazendo planejamento, o Ernelton, que é o
companheiro de todas as horas, o Humberto que o levou para cidade de
Paço do Lumiar, está junto com a gente aqui, os demais alunos que
estão presentes. Queria homenagear Bruna que ainda não chegou, mas

está chegando, Antônio de Inês está chegando aí. E os demais, que não
puderam estar presentes aqui, porque temos o Senhor Bentivi,
Deputado, não pode vir porque está organizando nossa festa lá de
apresentação. Só para ter uma ideia, são 100 alunos já tem mais de 200
procurando para colocar na cidade de Tutoia, mais uma conquista,
Coronel, para o Corpo de Bombeiros e para a família de Tutoia. No dia
22, a nossa aula inaugural, em Tutoia. Resumindo, hoje é uma felicidade
para mim e para minha família, porque eu sou de um povoado Enseada
dos Nogueiras, um povoado de quilombo, que nós não tínhamos
perspectiva nenhuma de vida lá, uma casa de taipa, mas é só por meio
da educação que a gente muda o país, que a gente muda o pensamento
das pessoas. Não tem outra forma de a gente melhorar esse país. E hoje
eu fico feliz desses dois parlamentares abraçar a causa. Eu tenho certeza,
coronel, na vitória deles, porque eu tenho certeza que Deus é fiel. E dia
7, senhor Julião e meu Deputado Júnior Verde, às 19 horas, eu vou
estar em São Mateus. E eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso.
E quem vai ganhar mais com isso é o Corpo de Bombeiros, porque eu
vejo a felicidade deles com as crianças. E eu tenho certeza que nós
vamos, com a vitória deles, nós vamos ter, coronel, em cem municípios,
o projeto Bombeiro Mirim. Quem vai ganhar é a sociedade maranhense,
porque a gente vê no depoimento a felicidade. Eu vou lhe dar um
exemplo: Em Monção - a Sônia não pode vir, porque a filha dela está
doente - eu cheguei em um final de semana. No primeiro mês em que a
gente colocou o projeto, as mães se reuniram e me chamaram lá, seis
mães: “Sargento, viemos agradecer”. “O que foi?” “É que meu filho,
toda noite, está me tomando bênção: ‘A bênção, meu pai!’ E acordando:
‘A bênção, minha mãe!’” Essas coisas boas na sociedade estão deixando
de acontecer, Deputado. Mas nós do Corpo de Bombeiros estamos
fazendo a nossa contribuição para as famílias. É a única forma de a
gente colaborar. E o coronel sabe que de segunda a sexta estamos nas
atividades. E sexta feira a gente larga as nossas famílias e vamos lá
ajudar o nosso Maranhão afora, com dificuldade, mas quando eu chego,
quando eu encontro 150 meninos me abraçando, não tem dinheiro que
pague. Coronel, Deputado, não tem dinheiro que pague a gente ajudar
quem mais precisa. Eu não tenho, graças a Deus, os meus alunos
sabem, eu tiro uma porcentagem do meu salário para ajudar meus
alunos. E eu não me arrependo, porque Deus sempre dá vitória para a
gente. Eu sei que o Deputado Júnior Verde e o Senhor Julião vêm nos
ajudando e vem dando força. Coronel Isaac, hoje a gente cresceu. O
senhor sabe porque quando nos encontrou, até sala nós não tínhamos
quando o senhor chegou lá. Hoje nós temos uma coordenação
organizada, graças ao seu empenho e o respeito que o senhor tem por
todos nós. Eu não tenho dúvida em dizer para a minha família o pai
sabe que eu tenho um irmão que se chama Coronel Isaac. O senhor sabe
o tanto de carinho. E na hora mais difícil que eu tive na minha vida o
senhor esteve do meu lado, nunca me abandonou e Deus vem dando
vitória para todos nós. Se eu fosse externar todas as alegrias que eu
tenho hoje, nós passaríamos o dia todo. Mas só encontrar esse pessoal
que está aqui já fico feliz. Eu quero parabenizar o Felipe, o irmão dele,
que ele levou. o Dr. Ivo, que não pode estar presente, vice-prefeito de
São Mateus, que eles estão lá entendo; e muitos colegas meus e muitos
amigos que a gente tem lá fora. Eu gosto de dizer para o deputado que
o povo está carente e a gente tem que ter essa carência do povo. Eu
tenho orgulho, senhor deputado, de estar com o senhor, Deputado
Júnior Verde, e o senhor Julião Amin. Onde a gente chega com o seu
nome todos dois são respeitados. Isso é muito gratificante. Quando eu
chego na casa de uma mãe, eu falo que é o senhor Julião Amin. Ela olha
na Internet e vê sua ficha, Deputado. Isso é um orgulho, ter o senhor
como meu amigo e amigo de sua família. Bom dia a todos e que Deus os
abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Eu queria convidar, antes de encerrarmos esta
sessão solene, para fazer uso da palavra, rapidamente os componentes
da Mesa para que de repente possam dar também seus depoimentos
sobre nosso amigo, sargento Dias. Pode se dirigir à tribuna primeiro o
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comandante, coronel Isaac. Logo em seguida, companheiro, amigo Julião
Amin, que também queria fazer uso da palavra.

O SENHOR CORONEL ISAAC – Bom dia a todos.
Primeiramente, nós devemos agradecer a Deus por estarmos vivos,
pelas conquistas que Deus tem colocado diante de nós, a cada manhã
em nossas vidas, pelas famílias, pelas amizades. Nós precisamos estar
sempre agradecendo a Deus por esta oportunidade. Meu bom dia às
senhoras, aos senhores. Primeiramente quero cumprimentar nossa
Mesa na pessoa do Deputado Júnior Verde, um homem dedicado, um
homem compromissado que tem abraçado a causa dos projetos sociais
do Corpo de Bombeiros, precisamente o Bombeiro Mirim e o Terceira
Idade, por meio do qual a gente trabalha com os idosos. Então,
Deputado, parabéns por esta propositura, pela escolha, por esta
homenagem ao sargento Marconi, conhecido entre nós como sargento
C. Dias. Cumprimentar o Deputado Julião Amin, pessoa pela qual eu
tenho uma grande estima. Conheci há pouco tempo, mas, ouvindo e
vendo a sua história, nós temos um apreço, um respeito muito grande.
Ao nosso amigo Sílvio Conceição, Subsecretário do Estado do Trabalho
e Economia Solidária, pessoa também que nós conhecemos e já
admiramos pelo trabalho apresentado, pela pessoa que é lá à frente do
serviço. Ao Senhor Heryco Coqueiro, Secretário Municipal de
Segurança com Cidadania, neste ato representando o Prefeito Edivaldo
Holanda Junior. Secretário Heryco, nós precisamos conversar um
pouquinho mais acerca da Defesa Civil, porque eu também sou
coordenador estadual da Defesa Civil do Maranhão e precisamos afinar
alguns detalhes. Antes era o Bruno Galdino, mas o Bruno saiu e agora
com V. S.ª nós precisamos acertar alguns detalhes acerca da Defesa
Civil na capital São Luís. Por último o coordenador adjunto de Projetos
Sociais em São Mateus, o Ricardo Machado. Senhores, eu deixei por
último falar do C. Dias e peço as devidas desculpas. Eu tenho um
carinho especial por ele. Como ele falou, eu o encontrei em algum
momento de sua vida e nós fizemos aquilo que é peculiar, aquilo que
deve fazer uma pessoa que conhece alguém que precisa de algo e eu,
como seu comandante, procurei fazê-lo e ajudá-lo a superar as
dificuldades da melhor forma possível. C. Dias, não fiz mais nada do
que a minha obrigação como amigo, como comandante que assim deve
se portar, assim deve realizar. A escolha do homenageado é uma escolha
que vem a calhar. O C. Dias é um entusiasta nas ações dos projetos
sociais Bombeiro Mirim, como vejo aqui o Magno César, Almir Paulo,
Sérgio, Gerson, a Daiane, então são pessoas entusiastas que abraçaram
essa causa. Quando o projeto foi mostrado para o Deputado Júnior
Verde e, também, agora para o Deputado Julião Amin, eles perceberam
a necessidade de melhorarmos cada vez mais esse projeto que temos
realizado. Para que vocês possam ter uma noção, nós iniciamos esse
projeto e hoje ao longo desses 04 anos nós duplicamos o número de
polos instalados no Estado do Maranhão. Como o C. Dias falou nós
pegamos um trabalho ainda pontilhado e hoje nós temos algo construído,
algo feito, algo que caminha e vai avançar cada vez mais. E o C. Dias é
uma peça importante nesse trabalho, nessa condução, porque é ele que
na verdade é o desbravador. E disse: “coronel, nós temos um campo
para nós explorarmos, para nós criarmos, nós temos pessoas para
ajudar, há uma necessidade premente no Estado”. Ele vem e conversa
comigo e assim nós alinhamos, pontuamos, orientamos, damos as
diretrizes como se deve conduzir e o C. Dias assim leva de bom grado
e tem feito isso. E aquilo que ele falou acerca de dedicar os seus finais
de semana, isso é uma verdade para todos aqueles que coordenam o
polo no interior do Estado do Maranhão. Trabalhar durante a semana
aqui na capital e depois abdicar do domingo com a sua família para
levar conhecimento, para levar um aconchego, uma palavra de conforto
a pessoas carentes, pessoas que passam necessidades e isso realmente
é uma atitude altruísta e que nós devemos cultivar em nós. Hoje o que
precisamos é disso, de pessoas altruístas que possam se condoer, se
compadecer da situação das pessoas que estão ao seu lado. E as vezes
nesse mundo em que vivemos, tão avançado, tecnologias, mas nos
tornamos frios, às vezes nós despachamos as coisas pelo celular, pelo
WhatsApp e perdemos o contato corpo a corpo, de você sentir, de

você abraçar, de você compartilhar. E esse projeto, os projetos sociais
do Corpo de Bombeiros, em especial o Bombeiro Mirim, traz isso, um
resgate à cidadania dos nossos jovens e adolescentes. Não é nem
mudança, é uma retomada daquilo que foi esquecido no passado. Esse
projeto tem esse cunho maravilhoso, tanto como já foi dito, o Deputado
Júnior Verde, Deputado Julião Amin têm abraçado, já têm se proposto
a nos ajudar cada vez mais. E para finalizar, C. Dias, meus parabéns a
você, porque você é merecedor desta comenda, muito merecedor. E
espero, Deputado, que o Senhor faça isso com outros dos nossos
companheiros que também são merecedores, também são entusiastas
que têm trabalhado com afinco, com dedicação. Hoje é o momento do
C. Dias, então os parabéns é para você e que Deus possa assim te
abençoar cada vez mais, possa lhe orientar cada vez mais para que
você possa continuar essa trajetória, que é uma trajetória belíssima, é
um trajetória agradável e, com certeza, ao longo desse seu caminhar
você tem formado vários amigos. Nós somos um deles, o Deputado
Júnior Verde também é outro, o Julião Amin e por aí vai. Cada um
desses jovens, desses meninos que vêm hoje, vocês meninos do Projeto
Social Bombeiro Mirim, olhem para o C. Dias, o sargento veio lá da
Baixada, eu também vim da Baixada, de Viana, sargento do Corpo de
Bombeiros e hoje homenageado com a maior Comenda do Legislativo
Estadual, porque nós estamos falando de uma Comenda da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Então é algo especial e serve de
vocês como exemplo para que vocês possam buscar justamente isso:
Crescer cada vez mais estudando, melhorando, se aperfeiçoando,
galgando postos, galgando qualificações para que vocês um dia, e eu
espero que vocês também estejam aqui sendo homenageados com esta
Comenda que nada mais é do que o reconhecimento do trabalho, da
dedicação e do esmero com que ele tem se dedicado e eu espero que
vocês também façam isso. Então, para vocês meu muito obrigado, bom
dia. Sargento Dias, que Deus abençoe você e que Deus continue com a
sua família. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Convidar agora para fazer o uso da palavra o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal, Julião Amin.

O SENHOR DEPUTADO FEDERAL JULIÃO AMIN -
Excelentíssimo Senhor Deputado Júnior Verde, que preside esta
solenidade, Senhor Coronel Isaac, também que nós cumprimentamos
aqui que representa essa Instituição que é o Corpo de Bombeiros, que
é uma entidade, uma instituição das mais respeitadas do nosso País, a
gente tem a honra aqui de tê-lo aqui conosco nesse momento. Quero
cumprimentar o Senhor Sargento Carlos Marcone Martins Dias, que é
o homenageado desta Sessão Solene. Senhor Ricardo Machado,
Coordenador-Adjunto do Projeto Bombeiro Mirim de São Mateus.
Seu Silvio Conceição Pinheiro, Subsecretário de Estado de Trabalho da
Economia Solidária. Exmo. Sargento Dias, eu quero cumprimentar todas
as autoridades aqui presentes, todos os integrantes desta instituição
Corpo de bombeiros, cumprimentar aqui o Antônio Diniz, grande
liderança também do Município de Viana. E dizer, Senhor Presidente,
da nossa alegria de participar desta solenidade. Foi escolhido para ser
homenageado um sargento do Corpo de Bombeiros, e isso o que
representa para ele e para nós também, cidadão, cidadã maranhense, é
o reconhecimento que nós temos àquela pessoa que tem o compromisso
e o reconhecimento de saber que ele é um servidor público e procurou
servir aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas mais humildes
e pessoas que amanhã vão representar o nosso futuro, que são os
bombeiros mirins. E ele tem um amor assim imenso por esse programa,
que ele inclusive eu sou testemunha disso, dele fazer um esforço
supremo para atender a todas as necessidades desse programa. E esse
reconhecimento é muito importante para nós. Nós sabemos que quem
conhece esse programa de perto, sabe que ele abraça em seu seio as
pessoas mais jovens, mais necessitadas, pessoas que estavam ou estão
numa situação de fragilidade social. E ele traz para essa entidade essas
pessoas, esses jovens, para que eles possam realmente adquirir
conhecimento e formações éticas e civil. Ano passado, eu não sei se a
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maioria das pessoas aqui tem conhecimento, foram vítimas de violência
e perderam a vida mais de 62.500 pessoas. E dessas pessoas, 85%
delas eram pessoas pobres. Pessoas pobres, negras e que moravam na
periferia da cidade. E o que é um bombeiro mirim? Ele abraça justamente
esse segmento da nossa sociedade que o Estado - quando eu falo Estado
eu falo nação - não tem o cuidado de tratar dessas pessoas. Qualquer
país do mundo, país civilizado se dedica em cuidar, em dar assistência
a esse público. E aqui no Brasil o que se comenta, o que se orienta é
justamente para reconhecer essas pessoas como bandidas. O que é
lamentável para todos nós. E se olha essas pessoas que vivem na
periferia da nossa cidade sem o apoio, sem o reconhecimento, sem o
devido respeito que o estado tem que ter para com seus filhos, são
acolhidos por essa Instituição. E é como o Coronel Isaac coloca aqui,
como seria importante que esse projeto contemplasse toda nossa
juventude em nosso País. Eu fui estudante do Liceu Maranhense,
Coronel, e tive essas aulas. Assisti uma aula do Bombeiro Mirim, eu
era estudante do Liceu Maranhense, cursando já o científico, naquela
época, quando nós tínhamos essa matéria Educação Moral e Cívica,
que é justamente repassado para esses jovens. E quem contém, quem
mantém relações de amizade com esses jovens, nós sabemos que eles
são outros de quando entraram e quando eles saem, quando eles
concluem esse estágio do Bombeiro Mirim. Eu queria aqui dizer para o
Sargento Dias que ele é merecedor, mas a Instituição dele foi que o
preparou para que ele pudesse realmente ser merecedor dessa
homenagem. E justamente eu queria aqui homenagear todos os
bombeiros que estão aqui presentes, os bombeiros mirins, porque
vocês aqui estão recebendo essa Medalha em nome do Sargento Marcone
Dias. E quero aqui finalizar e dizer que o nosso País precisa de exemplos
dessa natureza, que se homenageie e reconheça pessoas que se dedicam
a essas causas nobres que nós precisamos. Não é favorecer uma pessoa.
Não é favorecer um determinado segmento, mas abraçar causas. Nosso
País precisa realmente de pessoas, de autoridades que reconheçam a
necessidade de se abraçar as grandes causas que existem aqui no nosso
país. Eu quero finalizar também cumprimentando e parabenizando a
ação do Deputado Junior Verde que é um militante da luta social, não
é só um deputado estadual, mas é um militante da luta social, uma
pessoa que procura ter essa relação, fazer a ponte entre o Legislativo
e o cidadão porque é muito importante o papel do parlamentar. Às
vezes, você na hora de votar: ah, eu vou votar num cidadão qualquer e
tudo... Mas é esse parlamentar que vai votar as leis que disciplinam
nossa vida, que dão, que concedem os direitos, que valorizam o cidadão.
Ali eles estão amparados e a gente sabe que a filosofia das leis, as leis
que nós temos no país não foram feitas para beneficiar o pobre, aquelas
pessoas excluídas, não, elas são criadas na maioria das vezes para
proteger os poderosos deste país, todos nós sabemos disso e precisamos
realmente ter no Parlamento pessoas que tenham essa sensibilidade de
reconhecer a igualdade de todos nós. Entre eles está o Deputado Junior
Verde que eu também gostaria de parabenizar neste momento. Então
quero finalizar dando o meu abraço muito especial ao sargento Dias
pela homenagem que ele recebe hoje, que é a maior homenagem que o
cidadão pode receber desta Casa, que é o Poder Legislativo do
Maranhão. Muito obrigado e parabéns a todos que integram o Corpo
de Bombeiros do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Agradecer ao Exmo Senhor Deputado Federal
Julião Amin por suas palavras e convidar o Exmo Senhor Heryco
Coqueiro, Secretário Municipal de Segurança com Cidadania, neste ato
representando o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior.

O SENHOR HERYCO COQUEIRO (Semusc) - Bom dia a
todos. Eu quero aqui trazer a palavra do nosso Prefeito e o parabéns ao
sargento Dias. Quero congratular a todos por meio do Deputado Junior
Verde aqui que preside a Mesa e que defere a medalha, a honraria ao
nosso sargento Dias. Pois bem, sendo coirmão, vamos dizer assim, de
luta nessa área de segurança, posso dizer com certeza a todos que esse,
Dias, é o melhor trabalho de segurança que existe. Ao resgatarmos, ao

protegermos as crianças e os adolescentes, nós construímos um futuro
melhor. Nós teremos soldados melhores, nós teremos sargentos
melhores, nós teremos coronéis melhores e, acima de tudo, cidadãos
melhores, advogados melhores, médicos melhores, por quê? Porque,
desde a infância, eles foram devidamente assistidos. Hierarquia e
disciplina não são apenas para o militarismo, tem muita gente que
combate isso e atualmente há uma propagação de uma verdadeira
aversão à hierarquia e à disciplina, mas nós já vimos até onde chegamos
ao abandonarmos isso, então a forma de resgatarmos a hierarquia e a
disciplina, que vem desde a casa, do lar, principalmente a família, é a
célula mater da sociedade, então é que podemos construir uma sociedade
melhor, mais consciente, mais efetiva, trabalhadora e justa. Uma
sociedade que não vai permitir, não vai deixar às cegas aqueles que
mais precisam. Porque uma sociedade que deixa às cegas aqueles que
mais precisam é uma sociedade que tem baixa educação. E não é só
educação formal da escola, não é só essa. E eu sei, por participar um
pouquinho desse trabalho, não especificamente de bombeiro, mas na
instituição a qual eu dirijo, que os princípios não são só os protocolares
e os fundamentais do ensino básico, esses são importantes, claro, mas
esses de família, de coletividade e de sociedade, são tão importantes ou
mais importantes do que o ensino fundamental. Então, Dias, pessoas
abnegadas e altruístas como você são exemplos. Você é o exemplo para
essa garotada bonita que está aqui, saudável, que eu tenho tanto orgulho
como cidadão quando vejo essa representação. No 07 de setembro, ali
passando a vista nos guardas, à guarnição, ao Exército, à Marinha,
Aeronáutica, Polícia Militar e todas as forças, o que mais me chamou
atenção, foi a primeira vez que tive essa oportunidade, foram os
estudantes. A quantidade de alunos que está ali em escolas da Polícia
Militar, em Escolas do Bombeiro, maravilhoso, fantástico. Isso é um
investimento e eu posso falar bem sobre isso, porque sou um contador,
isso é um investimento, isso não é uma despesa, vai trazer excelentes
resultados, receitas para o Estado. Podem escrever o que estou dizendo
aqui. Esse investimento trará receita daqui a 15, 20 anos para este
Estado. Quando a gente gastar menos com saúde, menos com presídios,
menos com ações policiais, menos, menos, menos, a gente economiza
e investe em infraestrutura e dará um futuro melhor para todos eles.
Os que virão, os filhos deles, os nossos netos e assim sucessivamente.
Isso tem que ser trabalhado continuamente. Eu costumo defender que
se o crime, se o mal, vamos colocar assim, é organizado, nós que
representamos o bem e que representamos as instituições não podemos
ser distantes. O Executivo tem que estar caminhando colado com o
Legislativo, as forças estaduais, municipais e federais têm que caminhar
juntas. Então isso que o coronel disse para mim: “Heryco, a gente
precisa alinhar a Defesa Civil”. E precisa mesmo. E não é uma vez, não
é sentar uma vez, não é trocar ofício, não, é conversar. É conversar
como nos ajudarmos a melhorar, no caso específico aqui retratado, as
áreas de risco da nossa cidade que são nada menos que 69 e são muito
sérias, mas hoje e este momento, é o momento de exaltar, de elogiar, de
agradecer o Sargento Dias. Parabéns, Dias, mais uma vez, pelo seu
grande trabalho, eu sei quanto custa um trabalho desses; eu sei quanto
financeiramente falando; eu sei quanto custa a doação, a demanda de
tempo e de vontade para poder tocar isso aí, então está de parabéns, eu
trago o abraço e os parabéns do Prefeito a você. Eu agradeço demais a
oportunidade de falar aqui nesta bancada e que Deus nos abençoe. Um
bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Convidamos neste momento para fazer uso da
palavra, senhor Ricardo Machado, que é coordenador-adjunto do
Projeto Bombeiro Mirim no município de São Mateus.

O SENHOR RICARDO MACHADO – Meu bom dia a todos,
não poderia deixar de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por nós
estarmos aqui, e agradecer a Deus também há dois anos eu ter conhecido
o nosso irmão Sargento Dias que todos conhecem, perdão, cumprimentar
a Mesa, em nome do nosso Deputado Júnior Verde, e agradecer a Deus
por Deus ter colocado o Sargento Dias no nosso caminho, ali na nossa
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cidade, uma parceria que vem dando certo entre o Prefeito Miltinho
Aragão e o nosso Vice Ivo Resende e o nosso Deputado Estadual
Júnior Verde que foi um dos padrinhos que levou o projeto a São
Mateus com nosso Deputado Federal Julião Amin, para falar do Dias,
nosso irmão Sargento Dias, a gente levaria muito tempo aqui, então eu
levo a palavra de todos os alunos, representando hoje todos os alunos
do Projeto Bombeiro Mirim de São Mateus, onde eu faço parte ali com
Sargento Dias e dizer, Sargento Dias, que hoje eu fico muito feliz de
você estar sendo homenageado nesta Casa porque você é merecedor,
você é um homem de Deus, e como sempre você diz, a força do homem
vem da fé, e Deus é fiel com todos aqueles que faz por merecer e eu
tenho a certeza de que você é merecedor disso, muito obrigado e
parabéns, meu irmão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Convidar agora nesse momento, encerramos já as
falas o Exmo Senhor Silvio, que é coordenador, subsecretário do Estado
do Trabalho e Economia Solidária do Maranhão.

O SENHOR SILVIO CONCEIÇÃO PINHEIRO - Falar por
último acho que é bom, é bom que a gente pode chegar e dizer assim:
Eu faço minhas as palavras de todos que me antecederam, então falar
por último é bom, mas quero dizer o seguinte: Quero primeiro e voltar
pra vocês aqui pra plenária e cumprimentar todos vocês, todos vocês
aqui presentes, vocês, os familiares do nosso amigo Dias, os colegas de
corporação, amigos e amigas do Dias, os mais antigos e os mais recentes
como o Diniz, os bombeiros mirins aqui presentes, então cumprimento
todos vocês. Não vou citar nome de ninguém para não cometer... Sempre
quando a gente nomina alguém, a gente deixa de falar de alguém. Então
é melhor a gente não dizer o nome e cumprimentar todos vocês de
maneira indistinta. Quero cumprimentar aqui os membros da Mesa, a
todos também e de maneira especial alguns. E quero citar, dentre esses
alguns, meu amigo meu Deputado Federal Julião Amin. Cumprimento
nosso subcomandante pelo trabalho que tem feito. Cumprimento
especialmente também um amigo recente que construí, que é o meu
amigo Deputado Júnior Verde. Júnior Verde, parabenizo V. Ex.ª também.
Além de cumprimentar, parabenizo pela iniciativa, por esse seu gesto,
que eu acho que é um gesto que tem que ser reconhecido. Eu acho que
a gente tem que fazer justiça. E acho que V. Ex.ª está fazendo justiça ao
prestar essa homenagem ao meu amigo Dias. E um cumprimento
especial ao homenageado, que é o sargento Dias. A pessoa que, como
ele disse, eu tive a oportunidade de conhecer recentemente. E dou
graças a Deus por ter tido essa oportunidade, de construir essa amizade
com ele. Essa amizade que ele mesmo disse nas suas palavras que vai
perdurar. Eu tenho certeza que vai perdurar por muito e muito tempo.
Então, meu amigo sargento Dias, quero dizer a você que fico
extremamente feliz, satisfeito de você ser homenageado. Essa é uma
homenagem de que você é merecedor. Acho que isso é importante. A
gente tem que homenagear as pessoas que são merecedoras. E as
pessoas que têm que receber as homenagens são pessoas que têm que
ser merecedoras. Isso se aplica tanto a quem presta a homenagem
como a você que recebe essa homenagem. Então um grande abraço a
todos e um abraço especial a você. E tudo de bom para nós, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Agradecendo a todos que fizeram o uso da palavra,
até corroborando, confirmando essa justa homenagem ao nosso amigo,
companheiro sargento Dias. Agradecer imensamente a todos que vieram,
que prestigiaram essa iniciativa. Agradecer também ao Cerimonial desta
Casa, os servidores que aqui até nesse momento estão conosco e sempre
servindo o Maranhão. Porque um evento como esse aqui nos permite
levar mensagens a todo o Estado do Maranhão. Nós estamos agora
nesse momento ao vivo pela TV Assembleia, o canal que divulga as
ações do Parlamento. Essa homenagem simboliza para nós esperança.
A esperança que nós temos que ter uma sociedade melhor e que se faz
com homens e mulheres honrados de bem. Se nós queremos uma
sociedade melhor, nós temos que começar por nós mesmos, mudar as

nossas atitudes, fazer o bem às pessoas. Levar sempre no bojo das
nossas atribuições, sejam qual for as nossas atribuições, de servidor
público a, por exemplo, integrante da sociedade, professor. Enfim
qualquer que seja a nossa profissão, nós temos que fazer o bem às
pessoas. É o princípio da alteridade, princípio que outro é um outro eu
e o que eu quero de melhor para mim eu desejo ao outro. Então essa
esperança que sempre nos move, nos moveu ao longo do nosso mandato.
E as homenagens que aqui foram prestadas nesta Casa significam, a
cada instante, que nós queremos que a sociedade possa ter os bons
exemplos, possa realmente entender que precisamos mudar a sociedade,
e esses exemplos têm que ser muitos, não podem ser poucos, nós não
queremos poucos exemplos, queremos muitos exemplos de homens e
mulheres que possam fazer a transformação social, mas depende de
cada um de nós. Não vamos nos desmotivar, não vamos perder a fé e
nem a esperança. O que temos que ter é a fé que alimenta a esperança,
mas que é a certeza da convicção de que precisamos continuar
materializando aquilo que nós entendemos de melhor da sociedade que
está nas nossas ações. O projeto Bombeiro Mirim significa essa
esperança que se renova a cada projeto, a cada iniciativa. Então essa
homenagem hoje é ao Dias, mas, ao homenagear o Dias, nós
homenageamos o Corpo de Bombeiros do Maranhão, homenageamos
também todas as pessoas que compõem esse projeto, dos seus
coordenadores às crianças que participam dessa iniciativa. Então, à
sociedade fica aqui esse bom exemplo de que é possível, sim, nós
transformarmos essa realidade social, cada um de nós fazendo a nossa
parte, contribuindo, ajudando, fortalecendo e, claro, mantendo a
convicção de que cada um de nós, nas nossas ações individuais somadas,
damos realmente o resultado que nós queremos, ou seja, uma sociedade
melhor, a qual se faz com a participação daqueles que acreditam nessa
sociedade, com ações proativas e ações que possam realmente mudar
os nossos destinos, então faço aqui esse convite para que possamos
estar permanentemente refletindo, levando esperança em tudo o que
fizermos e fazemos para, assim, fortalecer a sociedade que tanto
queremos. Mas aqui o nosso sentimento hoje, eu sempre externo isso
nas nossas redes sociais, é sempre de gratidão. Agradecer ao
companheiro Dias pela oportunidade, por você também ter nos
escolhido e, quando a gente que milita nessa área política, nós sabemos,
claro, que a democracia se faz com participação, as pessoas estão
livres para participar e fazer escolhas, e o Dias nos escolheu, escolheu
para caminhar junto com ele. E essa escolha nos permite um
fortalecimento, porque nós estamos em um momento hoje que, mais
uma vez, o cidadão, a pessoa que liga a televisão e vê a descrença na
política mas às vezes ela interpreta de forma errada, porque a política
é a essência da sociedade, o que nós estamos fazendo neste momento
aqui é a boa política, a política da participação, a política que busca
resultados, que busca o melhor para a sociedade. E vamos continuar
levando essa boa mensagem e que possamos sair com esse
entendimento, que todos que estão neste momento nos acompanhando
entendam que esta homenagem não é apenas uma homenagem, é a
convicção de que precisamos realmente melhorar a sociedade e que
essa melhoria vem com as suas próprias mudanças através do
entendimento de que nós precisamos ter, firmemente, em nossas
convicções, que somos nós, cada um de nós. Nós somos os agentes das
transformações sociais. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

SESSÃO SOLENE DO
DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Em nome do povo do Maranhão e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada
para entrega da Medalha Manuel Beckman ao empresário Antônio
Oliveira Júnior, concedida através da Resolução Legislativa nº 901/
2018, oriunda do projeto de Resolução Legislativa nº 042/2018, de
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autoria do Deputado César Pires. E aproveito para fazer uma observação
de suma importância, já que hoje é uma data histórica para a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, para o Deputado César Pires e
para o homenageado, seus familiares e amigos e para todos que
acompanham a TV Assembleia ao vivo esta transmissão. Deputado
César Pires é o autor deste requerimento. Protocolou o requerimento.
E este requerimento foi aprovado de forma unânime por todos os
deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, do
Presidente Othelino aos demais deputados, por dois motivos: primeiro,
pelo respeito que todos os pares têm pelo Deputado César Pires nesta
Casa. O respeito e a atenção que se tem pelo Deputado Estadual César
Pires, ex-reitor universitário, ex-secretário de educação e um deputado
atuante em defesa da população do nosso Estado. Então, em respeito
ao Deputado César Pires, todos nós aprovamos de forma unânime esta
justa homenagem. Segundo, o homenageado, exemplo para todo o
Estado do Maranhão, tem uma história de superação. Um exemplo de
quem vem de baixo, de quem já enfrentou os dissabores do dia a dia, e
hoje ajuda no crescimento do Estado, empregando outras pessoas. Um
exemplo para o Governo do Estado, para os gestores, administradores,
para que possa dar mais atenção aos empresários, às empresas e aos
trabalhadores que são relocados no mercado de trabalho. Então, Doutor
Antônio Oliveira Júnior, esta justa homenagem que a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão presta ao senhor tenha certeza que
o povo do Maranhão tomou conhecimento nessa manhã histórica. E a
Assembleia Legislativa tem a honra de receber o senhor, seus familiares
e amigos na Casa do Povo. E fazemos, a partir de agora, a composição
da Mesa. E é com muito orgulho, em nome do autor do requerimento,
Deputado César Pires, do Presidente Othelino, Presidente desta Casa
e de todos os Deputados, em especial Deputado Wellington, que preside
a Sessão, eu o convido a tomar lugar e assento de destaque onde o
senhor merece. Eu o convido a compor a Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Seja bem-vindo. Quero convidar
um amigo, parceiro, um filho, um bom pai, um amigo, bom deputado,
César Pires. Venha tomar assento à Mesa da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Receba as palmas de familiares e amigos. Concedo
a palavra ao Deputado César Pires, que é o autor da proposição que
faz esta justa homenagem, na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Com a palavra, o Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Que Deus abençoe
a todos nós e derrame copiosamente sem medidas suas bênçãos sobre
este momento, sobre a família do homenageado, sobre ele e sobre
todos aqueles que nos assistem neste momento. Sua Excelência o Senhor
Deputado Wellington do Curso, Presidente desta Sessão Solene, a
quem reitero meus agradecimentos pessoais e institucionais por estar
presidindo esta sessão. Homenageado Antônio Oliveira Júnior, sua
família, seus amigos e a todos nós que fazemos culto à amizade e o
respeito a você. Eu sei, Oliveirinha, permita-me assim chamá-lo pela
amizade que temos, que o grande orador deste momento será você, sem
dúvida, o homenageado que deve, portanto, proferir aqui suas palavras
a todos nós e ao Maranhão. Quero dizer que esta Casa presta a você
uma justa homenagem da medalha mais importante que esta Casa tem,
que é Manuel Beckman. É seleta, dada a poucos e, quando é dada, é
pelo reconhecimento da historiografia traçada pelo cidadão que recebe.
Oliveira, nas caminhadas da vida te conheci, a tua família, a tua casa,
onde reiteradas vezes fui e irei para ali nós levarmos conversa a termo
até a noite. Lá conheci Dona Cândida, os filhos, os irmãos, os cunhados,
enfim, a tua família, família tradicional, família que tem prestado
serviços. Mas o meu foco era Antônio Oliveira Júnior e assim tem
sido, homem talentoso que se mostrou para nós não apenas como um
gerente, mas se superou, cresceu, avançou e hoje é um dos empresários
do ramo, o mais bem-sucedido daqui do Maranhão. Com lojas fartas,
com trabalho grandioso, com salões que prestam serviços à comunidade
nas festas, em reuniões, sempre zelando pela qualidade. E foi justamente
esse aspecto qualitativo e não quantitativo que me fez reconhecer,
diante do Maranhão, tendo a aprovação de todos os meus pares, essa
medalha a você pelo teu talento, tua capacidade, teus gestos simples.

Embora farto sob o ponto de vista empresarial, não perdeste a qualidade
da simplicidade, o zelo pelas tuas amizades, o respeito pelas tuas
amizades, pelo grandioso marido que vejo como tu és, o pai como tu
tratas, enfim, são valores que, se agregados, geram a obrigação em
qualquer um de nós a prestar essa homenagem a cidadãos como você.
A Assembleia se rende neste momento a você, Antônio Oliveira, por
tudo isso que eu falei aqui, mas ainda é muito pouco pelo valoroso e
grandioso empresário e homem que você é. Seria pouco demais ser
empresário se não fossem todos esses outros adjetivos das mãos
estendidas, da solidariedade, do amigo, de uma boa convivência social,
dos telefonemas semanais que nós trocamos para nos convidar para
isso e aquilo. Sabe perdoar as minhas ausências nesse meu momento de
luta que estou travando, sempre também com o apoio de vocês. E
assim, Oliveira, é que eu quero dizer a você que todos nós nos sentimos
grandiosos, valorosos, porque é muito, e chegou o momento. E de que
adiantaria reconhecermos pós-morte? Não, o reconheça enquanto vida
nós temos, enquanto nós podemos conviver. Eu acho que isso se torna
maior, se torna grandioso e posso dizer a você que essa medalha ainda
é muito pequena para o valoroso serviço que você presta ao Maranhão,
pelo emprego que você gera, pelo talentoso homem que você é, mas era
o máximo que eu podia fazer. Esta Casa não tem outra, porque se
tivesse maior, você também receberia. E mais, já dei entrada nesta Casa
aqui para você se tornar cidadão maranhense. Vai ser aprovada pelos
meus pares e já, já, quem sabe ano que vem ou ainda este ano
entregaremos para você esse Cidadão Maranhense que você já é, de
direito, e agora vai ser na verdade oficializado por esta Casa como
cidadão. Oliveira, eu quero que Deus me permita sempre poder ter
essa convivência ordeira, pacífica, de mão estendida, dos bons papos e
até mesmo dos bons uísques que nós tomamos. Por que não declinar?
Somos políticos? Somos, mas somos sociáveis sim. E por que não ser?
E assim que é. Pela correção que você é, pela forma com que você trata
as pessoas, pela forma com que você sempre me tratou, pela forma
com que você sempre abraçou as minhas causas e por que não abraçar
as tuas? É isso que faço aqui nesta Casa. E você recebe não só de mim,
apenas fui um propositor de uma ação. Na verdade, você teve o apoio
de 42 Deputados. É difícil, Oliveira, mas você conseguiu vencer essa
barreira e convencer com essa grandiosidade de homem que você é.
Homem do setor privado, é bem verdade, mas que convive e capilariza
independente de Governo ou Oposição, ele se mantém reto, digno e
sabe conviver com as adversidades políticas, sem nenhum minuto
manchar tua imagem ou agredir ou criar barreiras a qualquer um que
visita tua casa. O nosso famoso, o nosso reconhecimento e um forte
abraço a você, à Dona Cândida e à Mariazinha Cândida que está por
aqui. Já sentou com o tio, já tirou foto, tirou tudo. Beijão para todos
vocês e fique certo que esta homenagem é justa, justa e justa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Convido o Deputado César Pires para
fazer a entrega da Medalha Manuel Beckman ao Senhor Antônio Oliveira
Júnior.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Quero agradecer ao Deputado César
Pires, duplamente, primeiro, por trazer a esta Casa um homem que é
exemplo para a nossa geração e gerações vindouras por tudo que fez,
faz e vai continuar fazendo na construção de um Maranhão melhor, e
esse exemplo que possa ser seguido por outras pessoas e por que
duplamente? Quero agradecer também ao Deputado César Pires pela
oportunidade de presidir esta Sessão, e ao presidir esta Sessão eu
ressalto, mais uma vez, o respeito e carinho ao Deputado César Pires
e não é a primeira e nem a segunda, muitas outras sessões que eu já
ajudei e estou aqui para presidir ao amigo César Pires, e não seria justo
não convidar o Deputado César Pires para dar a continuidade de presidir
a presente Sessão, Deputado César Pires, presida a partir de agora esta
Sessão.



QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2018                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

CÉSAR PIRES – Obrigado, Wellington. Os nossos agradecimentos ao
Deputado Wellington do Curso. E concedemos, pela liturgia, a palavra
ao homenageado.

O SENHOR HOMENAGEADO ANTÔNIO OLIVEIRA
JÚNIOR – V. Ex.ªs Deputados, Senhoras e Senhores, imprensa aqui
presentes, meu bom dia! Hoje é um dia memorável e especial para
mim, agradeço primeiramente a Deus, à minha esposa Cândida Oliveira,
a minha filha Maria Cândida, a meus enteados, à minha família, à
minha mãe, aos amigos e os demais membros da minha equipe por ter
ajudado a superar os desafios surgidos até o momento, sei que muitos
ainda virão, mas tenho certeza de que poderei continuar contando com
a colaboração de todos, posso dizer que, aos 53 anos de idade sou um
homem realizado pessoal e profissionalmente, e essa realização será
coroada hoje ao receber a maior comenda da Assembleia Legislativa do
Maranhão, a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman. De
uma proposição do nobre amigo Deputado César Pires, acatada por
esta Casa Legislativa que muito tem feito pela sociedade maranhense.
Receber esta medalha me deixa extremamente feliz, à minha família e à
minha equipe. Sinto-me orgulhoso em receber este reconhecimento da
Assembleia Legislativa, pois, desde que eu cheguei a essa terra, eu
venho me dedicando a ajudá-la a crescer, a se desenvolver e a se tornar
um grande Estado. Foi aqui que eu escolhi para viver com a minha
família e retribuo com trabalho a forma acolhedora como fui recebido
pelo maranhense. E eu faço questão de ajudar o Maranhão a crescer
cada vez mais, pois foi nesse Estado que eu também cresci como
homem de negócios. Confesso que há 30 anos, quando cheguei aqui,
vindo de Teresina no Piauí, minha terra natal, não imaginava que o
sucesso chegaria, apesar da garra e da vontade de trabalhar. Mas o bom
é que chegou, e hoje constato isso. E esse sucesso não foi por acaso.
Comandando três empresas que têm gerado centenas de empregos
para os maranhenses e prestando serviço para a sociedade que pode
contar com o serviço e espaço para concretizar o seu sonho, seja para
comemorar a vida, a formatura, o sucesso profissional, casamentos,
bodas e outros momentos importantes, investimos e inovamos sempre
para que tais momentos sejam inesquecíveis. O sério trabalho que
desenvolvemos levou as pessoas a terem confiança e segurança em
nosso serviço. Comando uma equipe e sem ela não conseguiria ter
chegado tão longe. São nossos colaboradores que nos ajudam a realizar
todos os tipos de evento com excelência. A sociedade já reconhece a
qualidade e o nosso trabalho. E a Assembleia Legislativa reconhece
hoje com essa Comenda, e mostra publicamente a grande contribuição
que damos para o desenvolvimento da economia e, consequentemente,
do Estado. Sabemos que com esse reconhecimento nossa
responsabilidade aumenta, mas estamos prontos para continuar
avançando e correspondendo à expectativa da sociedade. Sou piauiense,
mas maranhense de coração e ludovicense por reconhecimento da
Câmara Municipal de São Luís, que me concedeu o Título de Cidadão
de São Luís. Proposição feita pelo Vereador Isaías Pereirinha. Já recebi
também da Câmara Municipal a Medalha do Mérito Simão Estácio da
Silveira, proposta pelo Vereador Ivaldo Rodrigues, reconhecimentos
oficiais que me enchem de orgulho e de felicidade, pois são uma chancela
do trabalho que realizamos com dignidade, alegria, dedicação, coragem
e amor. Coragem e amor, inclusive, são alguns dos pontos fortes de
Manuel Beckman, nome dado a essa importante medalha com qual sou
homenageado por esta Casa Legislativa. Nascido em Lisboa, Manuel
Beckman é considerado por alguns historiadores o primeiro mártir da
independência pela sua luta a favor do povo maranhense durante o
famoso movimento denominado Revolta de Beckman. No qual lutou a
favor do povo quando este começou a se revoltar contra os abusos dos
jesuítas e da Companhia do Comércio do Maranhão. O auge do conflito
ocorreu em 24 de fevereiro de 1684 e resultou na condenação de Manuel
Beckman a força. Em 02 de novembro de 1695, aqui mesmo em São
Luís, mas mesmo em seus últimos momentos de vida, Manuel Beckman
declarou seu amor pelo povo do Maranhão, dizendo: “Pelo povo do
Maranhão morro contente”. E é essa mesma dedicação ao povo do

Maranhão que me faz cada dia investir e empreender mais. Que com
meu trabalho e da minha equipe possamos continuar contribuindo
para o desenvolvimento do Maranhão. Por fim, agradeço ao nobre
Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Othelino Neto, que
aqui foi representado pelo Wellington, ao amigo César Pires, demais
membros desta Casa, à minha família e a Deus por mais essa conquista
e reconhecimento, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Concedo a palavra ao Senhor Carlos Wilson Rolim de
Castro.

O SENHOR CARLOS WILSON ROLIM DE CASTRO -
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa a esta
Casa por estar ocupando esta tribuna que pertence aos nobres
Deputados, porém, depois de assistir a esta justa homenagem ao meu
irmão Oliveira, humildemente eu gostaria também de prestar uma
pequena homenagem a este grande irmão e amigo. Meu amigo Oliveira,
meu irmão Oliveira, vou ler para você: Diploma ao Amigo e Irmão.
Com a sua lealdade incondicional, sempre justa e perfeita, por seu
carinho e por tantos bons momentos compartilhados de muita
felicidade, declaro que Antônio Oliveira Júnior é meu amigo e meu
irmão. Obrigado, gente. Foi só uma pequena homenagem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Concedo a palavra ao Senhor Celso Soares Anchieta
Filho, cunhado do homenageado.

O SENHOR CELSO SOARES ANCHIETA FILHO –
Inicialmente, meu bom dia a todos. Em seguida, com a devida vênia do
Deputado César Pires, me dando o prazer de ocupar esta tribuna. De
praxe neste tipo de homenagem a etiqueta manda que nós gastemos o
mínimo de tempo possível na nossa fala com relação ao homenageado,
Antônio Oliveira Junior. Eu achei um contrassenso. Como é que eu
vou poder em 10, 15 ou 20 minutos enumerar as qualidades deste
homem? Antônio Oliveira Junior, entendo que tenha nascido por
acidente em Teresina, mas as etapas de sua vida acabaram por lhe
trazer a São Luís do Maranhão, em que despertou apenas aquele instinto
empreendedor do Oliveira tendo tido uma sorte recíproca de ter
encontrado minha irmã e por ela ter se apaixonado e recebido, agregado
logo três filhos egressos de um primeiro casamento e uma esposa chata
por excelência. Daí me parece que a vida lhe deu só o caminho e ele
desenvolveu a ponto de chegar, hoje, ao cume de dizer: É um empresário
de sucesso na cidade de São Luís do Maranhão. Oliveira Júnior, em
uma oportunidade conversando comigo, quando resolveu empreender
em uma segunda casa, do Excellence Buffet, eu argumentava: ‘Meu
cunhado, não seria hora de se pensar melhor, porque está uma crise
econômica muito grande”. E a resposta do Oliveira para mim foi:
‘Celsinho, a resposta para crise é trabalho’. Resposta para acomodação
é empreender e eu nasci para isso e vou fazer com os recursos que eu
tenho e Deus vai me ajudar e eu vou vencer”. E venceu, com a sua
teimosia abençoada, venceu. E hoje vejo o Oliveira em São Luís do
Maranhão, com suas raízes no Piauí e me fez lembrar um poeta, nos
idos de 1.700, que quando lançava aqui a Sextilhas de Frei Antão, cujo
carro-chefe era a Canção do Exílio, esse poeta foi ciceroneado por
Gonçalves Dias aqui em São Luís e como poeta pertencente a Arcádia
Mineira, ao voltar para Minas Gerais escreveu a sua resposta ao amigo,
que me parece uníssona com os destinos de Oliveira. E esse poeta
dizia assim: Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá... Isso é
lirismo do poeta, a gente pensa de cá! Mas, ao penetrar-se, em
barcos, na baía de São Marcos, vemos que há mesmo palmeiras e
muitas palmeiras lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte
para lá... Sem que carregue, contrito, o andor de São Benedito, na
bênção que ao povo aflito, em procissão, ele dá. Quero morrer, na
verdade, na minha velha cidade, namorando a antiguidade, numa
rede de algodão... Dando um adeus ao passado, um viva a Pedro
II na melhor terra do mundo: - São Luís do Maranhão! Muito obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Pedindo a Deus que nos conserve assim, rogando a
Deus também, Oliveirinha, que você continue sendo merecedor de
comendas, de prêmios, de medalhas como essa que você recebeu, eu
tenho certeza de que você vai continuar zelando para que outras venham
a aparecer. Agradecendo a todos e nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.
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