DIÁRIO DAASSEMBLEIA

TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2018 1
ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
ANO XLV - Nº 155 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 16 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
117.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA
SUMÁRIO
RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

INDICAÇÃO.................................................................................05

ORDEM DO DIA..........................................................................03

RESUMO DA ATA..........................................................................09

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

SESSÃO SOLENE.........................................................................09

REQUERIMENTO.........................................................................04

OFÍCIO.........................................................................................13

MESA DIRETORA

Deputado Othelino Neto
Presidente
1.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (PDT)
2.° Secretário: Deputado Stênio Rezende (DEM)
3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (MDB)
Procuradora da Mulher: Dep. Valéria Macedo (PDT)

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (PEN)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
06. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
09. Deputado Fábio Braga (SD)
10. Deputado Fábio Macedo (PDT)
11. Deputada Francisca Primo (PC do B)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
13. Deputado Hemetério Weba (PP)
14. Deputado Júnior Verde (PRB)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE
01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
02. Deputada Graça Paz (PSDB)
03. Deputado Max Barros (PMB)
04. Deputado Wellington do Curso (PSDB)
LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO
01. Deputada Andréa Murad (PRP)
02. Deputada Nina Melo (MDB)
03. Deputado Roberto Costa (MDB)
04. Deputado Sousa Neto (PRP)

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

15. Deputado Marcos Caldas (PTB)
16. Deputado Neto Evangelista (DEM)
17. Deputado Othelino Neto (PC do B)
18. Deputado Paulo Neto (DEM)
19. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
20. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
21. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
22. Deputado Ricardo Rios (PDT)
23. Deputado Rogério Cafeteira (DEM)
24. Deputado Stênio Rezende (DEM)
25. Deputada Valéria Macedo (PDT)
26. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

01. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
02. Deputado Léo Cunha (PSC)
03. Deputado Sérgio Frota (PR)
04. Deputado Vinicius Louro (PR)
LÍDER
Deputado Vinicius Louro

PV - PSD
01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado César Pires (PV)
03. Deputado Edilázio Júnior (PSD)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

LICENCIADOS
01. Deputado Alexandre Almeida (PSDB)

2

TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2018

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

COMISSÕESPERMANENTESDAASSEMBLEIALEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)
I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Suplentes

Titulares

Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICEPRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Glacimar Fernandes

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Leibe Barros

Suplentes

Titulares

Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICEPRESIDENTE
Dep. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Edson Araújo

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Nadja Silva

Suplentes

Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Rigo Teles

VICEPRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:00
SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

Suplentes

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICEPRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 09:00
SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Suplentes

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes

Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
Deputado Rigo Teles

Suplentes

Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

Suplentes

Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

X - Comissão de Ética

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICEPRESIDENTE
Dep. Edson Araújo

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Eunes Borges

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Célia Pimentel

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes

Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

XII - Comissão de Segurança Pública

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Suplentes

Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

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

Titulares

Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

V - Comissão de Saúde
Titulares

Suplentes

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Flo rêncio
Deputado Hemetério Weba

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

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Titulares

Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICEPRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICEPRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Lúcia Maria

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado CaboCampos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes

Deputado Edson Araújo
DeputadoEdivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa
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DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE 04 E 12/09/18, 10/10/18, DEVIDO AUSÊNCIA
DA AUTORA DO PL EM PLENÁRIO E DE 05, 11, 18, 19 E 25/09 E
DO DIA 02/10/18, POR FALTA DE QUÓRUM (3ª SESSÃO).

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO....................6 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.10.2018
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 E 25/09/18, 02 e 10/10/18, 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, E DO DIA 02/10/18, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL E DIAS 14,15 E 28/08, 04 e 10/09/18, DEVIDO À
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (3ª SESSÃO).
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 04 E 12/09/2018 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

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. NSº 389,
405,406 E 413/2018)
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
SESSÕES ORDINÁRIAS DE 05,11, 18, 19 E 25/09/2018 E DO
DIA 02/10/2018, POR FALTA DE QUÓRUM, 12/09/2018, 10/10/18,
DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (3ª
SESSÃO).
5. PROJETO DE LEI Nº 223/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ‘DISPÕE SOBRE
A INCLUSÃO NO CALENDÁRIO OFICIAL NO ESTADO DO
MARANHÃO DA SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO” – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ROBERTO COSTA.
IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
6. 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 25/09/2018 E DO DIA 02/10/18, POR FALTA DE
QUÓRUM, 12/09/2018, 10/10/18, DEVIDO À AUSÊNCIA DA
AUTORA EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO).
7. PROJETO DE LEI Nº 075/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO PROGRAMA “PRO-MENINAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO E
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
M INORIAS – RELATOR DEPUTADO LÉO CUNHA.
(ACATANDO SUBSTITUTIVO).
8. PROJETO DE LEI Nº 014/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE CRIA A POLÍTICA
ESTADUAL DE EMPODERAMENTO DA MULHER E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COM ISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM E
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO. (ACATANDO SUBSTITUTIVO).
9. PROJETO DE LEI Nº 015/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE INSTITUI A POLÍTICA
ESTADUAL DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO E COMISSÃO
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DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS –
RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO.
(ACATANDO SUBSTITUTIVO).
V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 413/
2018)
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO, QUE INSTITUI O PRÊMIO “ADVOCACIA CIDADÃ
MARANHENSE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – DEPENDE
DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
VII - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA
15. REQUERIMENTO Nº 422/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJAM ABONADAS AS SUAS FALTAS DE 17 DE
SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,
CONFORME ATESTADO MÉDICO EM ANEXO.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia quinze de outubro de dois mil e
dezoito.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

Louro.

11. 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
PARA 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, 25/09/2018,
02/10/2018, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. E 10/10/
2018, DEVIDO À AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO (1ª
SESSÃO).
12. 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 E DO DIA 02/10/
2018, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL, 10/10/2018,
DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (1ª
SESSÃO).
13. 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 DAS SESSOES ORDINÁRIAS DE 25/09/2018, 02/10/2018
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E 10/10/18, A PEDIDO
DO AUTOR.
14. REQUERIMENTO Nº 421/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME
DE
URGÊNCIA,
EM
UMA
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS
PROJETOS DE LEI Nº 209/2016, QUE “ DISPÕE SOBRE A
INCLUSÃO DA DISCIPLINA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO
DIREITO NA ESTRUTURA CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO”
E O DE Nº 014/2017, QUE “INSTITUI O PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO, NO
ENSINO MÉDIO”, AMBOS DE SUA AUTORIA.

Araújo.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edson

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Doutor
Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores
Deputados: Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga,
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Léo
Cunha, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macedo e Zé Inácio Lula.
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 EDSON ARAUJO (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 VINICIUS LOURO – (lê expediente).
II – EXPEDIENTE.
REQUERIMENTO N° 421 / 18
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei
nº 209/2016, que “Dispõe sobre a Inclusão da Disciplina Introdução
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ao Estudo do Direito na Estrutura Curricular do Ensino Médio” e o
Projeto de Lei nº 014/2017, que “Institui o Programa de Educação
para a Segurança no Trânsito, no Ensino Médio”, de minha autoria.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 11 de outubro de 2018. - FRANCISCA PRIMO Deputada Estadual/PCdoB
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.10.18
EM: 15.10.18

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.10.18
EM: 15.10.18
INDICAÇÃO Nº 583 / 18
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada a presente indicação, ao
Excelentíssimo Senhor Francisco de Canindé Ferreira Barros,
Secretário Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT, solicitando
medidas legais e administrativas, no sentido de conceder, em caráter
de urgência, a extensão da linha de ônibus que faz o percurso
Maracanã, Amendoeira, perpassando pelo Conjunto Santo Antônio,
devendo estender-se até ao Bairro Alto Bonito.
O pleito visa atender necessidade das famílias que se utilizam
diariamente desse meio de transporte coletivo urbano de passageiros,
para efetuarem seus deslocamentos às suas respectivas áreas de
trabalho, instituições de ensino e outros itinerários do seu cotidiano,
necessitando, portanto, que seja atendida a solicitação para melhorar a
mobilidade e acessibilidade dos moradores daquela região.
Assim, caracterizado o problema apresentado, acreditamos que
a solicitação será estudada com especial atenção e, contará com o
apoio de Vossa Senhoria, que certamente atenderá a justificada
reivindicação dos usuários do transporte coletivo.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de outubro de
2018. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VINICIUS LOURO – Expediente lido, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado
Wellington do Curso por 5 minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores e deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial “boa tarde”. Que Deus seja louvado, nesta segunda
feira, 15 de outubro de 2018, uma data muito especial. E é por isso que
ocupo a tribuna desta Casa, neste momento, para fazer referência a
esta data tão especial. Eu estudei em escola pública e sou professor
com muito orgulho. Então dois orgulhos que tenho: o orgulho de ter
estudado em escola pública e o orgulho de ser professor. E, ao ter
estudado em escola pública e também ser professor com muito orgulho,
como Deputado nesta Casa, defendemos a educação pública de
qualidade, uma educação transformadora. Uma educação que possa
dar oportunidade às pessoas para que possam mudar de vida, possam
conquistar o seu espaço na sociedade por meio da educação. E eu fui
resgatado pela educação. E, ao fazer isso na Assembleia Legislativa
como Deputado Estadual, eu faço isso com muita responsabilidade. E
defendo os professores, defendo os alunos, defendo a educação pública
de qualidade. E não há outra saída se não for por meio da educação. E
só tem um meio de conquistarmos avanços, prosperidade, se tivermos
uma atenção, um olhar voltado para a educação. E não há educação
pública de qualidade se não tiver a valorização dos professores. E
fazemos isso todos os dias nesta Casa, tanto como membro da Comissão
de Educação da Assembleia Legislativa ou mesmo como presidente da
Comissão de Direitos Humanos também atuamos. Desenvolvemos
um projeto chamado De Olho nas Escolas. Nós fiscalizando as escolas
públicas estaduais e municipais. E não só fiscalizamos, identificamos
os problemas e apresentamos as soluções para os problemas. E quando
se fala do magistério, se fala dos professores. Quantas já foram as
nossas defesas dos professores? Inúmeras defesas dos professores.
Tanto que nesta Casa nós temos algumas pautas que são únicas. Pautas
que são nossas, como a pauta do precatório. Nós defendemos que as
verbas dos precatórios sejam destinadas aos professores. Então a verba
dos precatórios seja para o pagamento dos professores, bonificação
dos professores. Temos feito esse enfrentamento. E esse enfrentamento
também com a OAB. Essa discussão com os sindicatos, discussão com
os professores para que os precatórios sejam realmente destinados
aos professos. Além disso também, temos atuado de forma firme no
processo de descompressão. O processo de descompressão beneficia
mais de 40 mil professores no Estado do Maranhão. Então a nossa
luta, a nossa defesa do processo da descompressão para beneficiar,
para facilitar para os professores. Além disso também, fomos o único
deputado que entrou com uma representação para que tanto o Governo
do Estado como a Prefeitura de São Luís e demais prefeituras sejam
obrigadas a fazer o reajuste dos professores. Nós entramos com a
representação. Nós fizemos essa representação. Fomos até o Ministério
Público e aguardamos o posicionamento do Ministério Público. Além
disso, a nossa atuação parlamentar que além de legislar é a de fiscalizar,
ao legislar também apresentamos vários projetos em defesa dos
professores. Dentre eles um Projeto de Lei que garante ao professor a
segurança, o combate à violência contra o professor, contra o educador,
tanto em sala de aula como fora de sala de aula. Também um projeto de
nossa autoria, que é o Projeto de Saúde Vocal, que é o Programa de
Saúde Vocal a todos os professores. Então iniciativas nossas, projetos
nossos apresentados na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
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em consonância com os professores, ouvindo os professores. Nós
falamos de um projeto desenvolvemos que é ‘De olho nas escolas’,
mas temos outro projeto também que é ‘Ouvindo o Maranhão’. Então
nós ouvimos a população, ouvimos os professores. Então os projetos
apresentados nesta Casa, ao ouvir o professor depois apresentamos
como iniciativa, como projeto de lei para que possa beneficiar, possa
ajudar a auxiliar os professores do estado do Maranhão. Então
professores do Estado do Maranhão, continuem contando com o
Deputado Wellington, os parabenizamos na tarde de hoje, fazemos
essa homenagem na tarde de hoje a todos os professores que acreditam
em educação pública de qualidade e que lutam para que os nossos
alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes possam conquistar,
possam ter oportunidades por meio da educação. Então o nosso respeito
aos professores, a nossa atenção aos professores. E, professores do
Estado do Maranhão, continuem contando com o Deputado Wellington,
não só na legislatura que está findando, mas na próxima legislatura a
voz dos professores continuará na Assembleia Legislativa do Estado
Maranhão. Os professores do Estado do Maranhão continuarão com
representante nesta Casa, o Deputado Wellington, uma voz
independente e uma voz em defesa dos professores. O nosso mandato
tem dono, é a população do Maranhão, são os professores, são os
servidores públicos, são os policiais, são os pequenos empresários,
são os comerciantes, são aqueles que não têm voz, mas na Assembleia
Legislativa no Estado do Maranhão tem uma voz que ecoa, tem uma
voz que defende os professores. E essa voz continua firme, atuante em
defesa da educação pública de qualidade, em defesa dos professores do
Estado do Maranhão. Professores do Maranhão, continuem contando
com o Deputado Wellington. Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão, sobre os nossos professores, uma das
profissões mais belas e a mãe de todas as profissões. Ser professor é
muito mais do que uma simples profissão, ser professor é algo divino.
O maior mestre que já existiu, que foi Jesus, e que também nos ensinou
por meio de parábolas, nos ensinou por meio de ações para que a
população pudesse compreender o amor de Cristo. Então a profissão
de professor exercer o cargo de professor é algo sublime, é algo muito
especial. E fica aqui a nossa defesa, o nosso respeito a todos os
professores do Estado do Maranhão e à mãe de todas as profissões,
porque se não fosse o professor e a professora não teríamos o jornalista,
o cinegrafista, o vereador, o deputado, e quem sabe até governador do
Estado e presidente da República. Então, nosso respeito a todos os
professores e a nossa defesa incondicional aos professores do
Maranhão, continuem contando com nosso apoio, com a nossa defesa
e com a nossa luta pela valorização da educação pública de qualidade e
a valorização dos professores do Estado do Maranhão, que Deus
abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo, por 5 minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, senhores deputados,
senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia. Quero nesta oportunidade, Presidente, agradecer, mais
uma vez, a expressiva votação que alcançamos nesta campanha que se
encerrou. Mais uma vez, os maranhenses, em particular, os presidentes
de colônias do nosso estado, os pescadores, em geral, nos confiaram a
missão de continuarmos neste mandato compromissado e empenhado
em construirmos juntos o Maranhão que todos desejamos. Quero
também parabenizar todos os parlamentares pelo esforço e empenho
dispensados em todos os trabalhos realizados aqui nesta Casa, onde,
sem dúvida, construímos uma das legislaturas mais propositivas na
história deste Parlamento. Faço aqui, Senhor Presidente, uma menção
especial à condução dos trabalhos deste Parlamento por V. Exa. que
com equilíbrio e espírito democrático permitiu a todos os pares que
pudessem desempenhar com liberdade e altivez os mandatos aqui
conferidos pelo povo maranhense. Assim, Senhor Presidente, eu quero
aqui manifestar, mais uma vez, o meu voto de confiança, de desejo de
continuidade do notório e valoroso trabalho prestado por V. Ex.ª na
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Presidência desta Casa e que, certamente, continuará na próxima
legislatura. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa. Senhor Presidente, primeiro, agradecer
a Deus, por estar aqui, mais uma vez, reeleito para o sexto mandato a
Deputado Estadual, com assento nesta Casa Legislativa, agradecer ao
meu querido Maranhão, meu Estado do Maranhão, por mais uma
reeleição, que quero estar nesta Casa aqui colaborando, contribuindo,
mais um mandato para o desenvolvimento, o crescimento do nosso
Estado do Maranhão. E também hoje, uma data especial, dia dos
professores. Parabéns a esse educador, ao mestre. Quem de nós não
teve este mestre, que não teve professor? Uma data tão importante
hoje o dia do professor. Então parabéns a este guerreiro, esta guerreira,
o professor, lutador, que as vezes não é bem remunerado, mas dá o seu
esforço total para o aprendizado do povo brasileiro e, em especial,
nosso povo do Maranhão. Parabéns ao nosso querido professor. Senhor
Presidente, primeiro parabenizar aos deputados reeleitos desta Casa.
Àqueles que lutaram e que não conseguiram êxito também meus
parabéns pelo seu trabalho. Esta Casa legislativa reconhece o trabalho
de todos os parlamentares, das senhoras deputadas, dos senhores
deputados, de todos os parlamentares com assento nesta Casa,
parabéns. E sucesso para aqueles que virão com o primeiro mandato
para tomar posse no dia 1º de fevereiro. Estaremos aqui para dar posse
aos novatos, assim chamados, mas com certeza com compromisso
assumido em todo o Maranhão de um bom parlamentar. Esta Casa
sempre espera que os parlamentares possam ser dignos dos votos
obtidos no último dia 7 de outubro para lhes representar nesta Casa
legislativa. Então parabéns a todos que compreenderam, que lutaram,
que disputaram, que concorreram. Àqueles que não disputaram a eleição
também parabéns. Àqueles que esta Casa o elevou de deputado estado
para deputado federal meus parabéns também. Enfim parabéns a todos
os lutadores que muito defendem e querem ver o crescimento do Estado
do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério Cafeteira por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. O que me traz aqui, hoje, Senhor Presidente é o Dia
dos Professores. E aqui quero aproveitar essa oportunidade para
parabenizar a todos os professores tantos os da rede pública como os
da rede privada, de universidades, de todas as áreas. Aproveitar também
a oportunidade e saudar de maneira especial, parabenizar de maneira
especial aos professores que hoje cuidam da educação especial,
Deputado Antônio Pereira. E não apenas eles que têm um desafio
ainda maior, mas todos os profissionais que fazem parte dessa
transferência de conhecimento, como os terapeutas ocupacionais, os
fonoaudiólogos, os tutores de crianças que necessitam de uma atenção
especial. Então aqui vai a minha atenção a todos eles que fazem parte
da educação, não apenas aos professores. Aqui queria também
aproveitar a oportunidade para dizer que o Govenador Flávio Dino,
nesse primeiro mandato, e não apenas como discurso, mas como prática
de governo - e aqui parabenizar tanto o Governador quanto o Secretário
Felipe Camarão - colocou a educação do Maranhão como prioridade. E
isso aí nós podemos ver muito claramente quando hoje o Maranhão
pode ostentar o maior salário de professores com carga horária de 40
horas e, obviamente, proporcionalmente para todos os outros de 20
horas também; os investimentos feitos no programa Escola Digna. Em
2015, por exemplo, os professores tiveram, de 2015 até hoje, uma
recomposição de 30,35% quando a inflação, medida nesse período, foi
de 21%, então tivemos um ganho real, os professores, de praticamente
10%. A expansão do ensino integral, em 2014 tínhamos zero matrículas
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do regime integral, em 2015 passamos para 600, em 2016 para 720, em
2017 para 6.251, em 2018 temos 13.000 estudantes em regime integral.
O número de instituições e vagas para ensino integral de 2014 a 2017,
em 2014 Deputado Bira eram zero unidades, em 2015 tivemos 01
IEMA; em 2016, 03 IEMA’s; em 2017, 18 IEMA’s e Educa Mais; em
2018, 40 unidades. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade,
Deputado Bira, para lhe fazer uma homenagem aqui, um
reconhecimento pelo trabalho que V. Exa. fez frente a esse grande
projeto, que tenho certeza que trará muitos frutos ainda para o nosso
Estado, que é a expansão dos IEMA’s. Tivemos melhorias nas escolas
de ensino médio. Entre 2015 e 2017 foram 65 escolas entre reformas,
revitalizações e reconstruções. A meta é a gente chegar aí a 1.300
escolas. Tivemos também um programa importante que é a substituição
de escolas municipais inadequadas, que é o símbolo maior do programa
Escola Digna, que era substituir, tirar as crianças de salas de aula em
locais completamente inapropriados, muitas vezes casas de taipa, para
que tenham uma estrutura digna e que o professor tenha o mínimo de
condições também para passar o conhecimento. O importante, pela
primeira vez na história nós fizemos um concurso para 1.500
professores de 40h e dentre eles 230, e eu já tinha feito uma referência
no início do meu pronunciamento, aos professores da educação
especial. E hoje, Deputado Pereira, demanda uma atenção especial do
Governo e de todos nós que temos uma vida pública, porque hoje é
muito comum vermos, antigamente a sensação que tenho que era em
um percentual menor, mas hoje vemos muitas crianças com necessidades
especiais. É importante que a gente tenha esse sentimento e essa
responsabilidade de olhar para que essas crianças também tenham a
oportunidade de conseguir o conhecimento, conseguir serem
alfabetizadas, terem sua formação acadêmica adequada para que possam
ter uma vida digna e dentro dos parâmetros da normalidade. Também é
importante a gente ressaltar a gestão democrática das escolas. Só agora
os professores e alunos escolheram os diretores, por eleição direta, das
suas escolas, tem uma série de ações do Governo Flávio Dino
importantes. E aqui, para finalizar, quero parabenizar aos professores
do Maranhão e em especial neste momento, do ensino público, que
foram os responsáveis pela maior nota do IDEB da história do
Maranhão, que foi medido no ano de 2017 que foi 3,4 e nos colocando
como o terceiro melhor do Nordeste, atrás apenas de Pernambuco e do
Ceará. O Ceará é bom que se diga que é o primeiro colocado do Brasil.
Então, o Maranhão avançou muito. Tenho certeza, Deputado Pereira,
não estarei mais aqui, mas tenho certeza de que esta Casa continuará
dando o apoio necessário ao Governo Flávio Dino para que a gente
possa avançar ainda mais na questão e educação, que é a única ferramenta
que realmente pode combater o atraso, as diferenças sociais e também
igualar as oportunidades para os nossos jovens e crianças. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Josimar de Maranhãozinho, por cinco minutos,
sem apartes.
O
SENHOR
DEPUTADO
JOSIMAR
DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) – Senhoras, Senhores,
Deputados, Deputadas, Mesa Diretora, Presidente, venho a esta
tribuna com sentimento de gratidão com meu Estado do Maranhão
para agradecer a expressiva votação que tive no domingo passado.
Domingo este que foi uma grande vitória. Vitória esta que festejamos
primeiramente na nossa região e, consequentemente, agradecemos
muitos amigos, mas queria aqui agradecer a todos os eleitores, a todos
os nossos amigos, às nossas lideranças políticas que nos ajudaram a
fazer hoje o Deputado Federal mais bem votado da história política do
Maranhão, obtendo 195.768 votos. Quero, de forma especial, agradecer
a todos vocês que acreditaram no Deputado Josimar, que acreditam no
Deputado Josimar e tenham a certeza de que como cheguei há quatro
anos sendo eleito como Deputado Estadual mais bem votado da história
política do Estado do Maranhão, tenham a certeza de que como estive
aqui nesta Casa exercendo o meu mandato com transparência, com
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responsabilidade, também farei isso na Câmara Federal, procurarei ser
um Deputado atuante, um Deputado que realmente possa trazer
benefício, que possa honrar os seus compromissos durante o mandato,
pois o que a gente vê mais é político durante 40, 60 dias de campanha,
dizem que são capazes de fazer tudo, que são capazes de transformar
os sonhos das pessoas em realidade e quando chega no mandato
começam a contar dificuldades, mas eu sempre disse e volto a dizer,
que a maior prova de um político, o maior julgamento de um político é
nas urnas, e aí quando se abrem as urnas é que você realmente vai
poder ver se o seu trabalho foi bem aceito pela população. Quero, de
forma especial, mais uma vez, agradecer ao meu bom Deus por ter me
abençoado durante a campanha, fizemos uma campanha limpa, uma
campanha transparente, uma campanha abraçada por muitos e acredito
que vai ser um mandato festejado e um mandato que possa realmente
trazer soluções ao nosso povo maranhense. Quero como presidente
estadual do Partido PR, quero parabenizar também os nossos
Deputados eleitos, meu amigo Vinícius Louro, reeleito, mais uma vez,
para estar aqui na Assembleia Legislativa fazendo esse grande trabalho
que V. Exa. sempre fez e está fazendo. Quero também parabenizar o
Deputado Hélio Soares, que retorna a esta Casa. Parabenizar ao
Deputado Federal eleito Júnior Lourenço, que também vai estar, comigo
dividindo o espaço na bancada federal do PR. E também agradecer as
pessoas da minha região que votaram maciçamente na minha esposa
Detinha. Entre os dezoito municípios, nós fomos em doze municípios
os mais bem votados nessas eleições. Detinha chega aqui, na Assembleia
Legislativa, eleita com 88.402 votos. Fazendo dela também a deputada
mais bem votada nessas eleições. E isso mostra que nós realmente
assumimos o compromisso na nossa região. E lá nós fizemos um
trabalho, buscando sempre honrar os nossos compromissos, honrar os
mandatos que assim exercemos. Não foi à toa que nós também tivemos
a oportunidade, eu e Detinha, de escrever na história política do
Maranhão o casal de deputado pela primeira vez eleito no nosso país,
no nosso estado um casal de deputados. E, consequentemente, hoje, eu
posso aqui dizer com toda satisfação que Deus e o povo do Estado do
Maranhão nos deu mais uma vez a oportunidade de estar escrevendo
mais uma página na história política do Estado do Maranhão como o
casal de deputados mais bem votados na história do nosso estado.
Quero de forma especial agradecer aos nobres colegas com quem
estivemos aqui compartilhando esses quatro anos do nosso mandato,
trabalhando em conjunto. Parabenizar os que se reelegeram. Lamentar
pelos que não conseguiram chegar. Mas a política é dessa forma. Sempre
quando há algum vencedor, sempre a gente chora e lamenta a derrota de
alguns. E finalizo agradecendo a oportunidade. E que Deus possa
abençoar todos nós que renovamos os nossos mandatos, que nos
elegemos, que possa nos dar sabedoria para conduzir os nossos
trabalhos a altura do que o povo realmente deseja, do que o povo
espera de nós. Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Deputado Vinícius Louro por cinco
minutos, sem direito a apartes. Queria registrar a presença do Dr.
Marcos Louro, gerente de saúde da região de Pedreiras, irmão do
eminente Deputado Vinícius Louro.
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. Primeiro, eu quero registrar aqui, como já foi
dito pela Mesa, a presença do gerente regional de saúde do Município
de Pedreiras, o senhor Marcos Louro, que é ex-vereador, ex-secretário
de saúde daquele município, e nos honra com a sua presença aqui na
galeria. Senhor Presidente, o que eu queria aqui, hoje, na tribuna da
Assembleia Legislativa, é agradecer e parabenizar o Governador Flávio
Dino pela grande campanha de catarata que foi realizada neste final de
semana na regional de Pedreiras. Foram muitos municípios que foram
atendidos, mais de 464 atendimentos e 264 cirurgias realizadas nesse
final de semana na Clínica Nossa Senhora das Graças, no município de
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Pedreiras. Foram muitos municípios como Pedreiras com 72
atendimentos, São Raimundo com 05, Lago dos Rodrigues com 39,
Lagoa Grande com 47, São Roberto com 24, Poção de Pedras com 26,
Lago do Junco com 20, Bernardo do Mearim com 16, Lima Campos
com 44, Trizidela do Vale com 84, Esperantinópolis com 07, totalizando
esses 464 atendimentos. Foi muito importante, Senhor Presidente,
haja vista que a população daquela região já estava almejando, há muito
tempo, por essas cirurgias. Uma campanha que foi realizada na época
do então ex-Deputado Estadual Raimundo Louro que tinha conseguido
para aquela região e agora a gente, com muito suor, sempre exigindo,
pedindo e o Governador atendeu o pedido do Deputado Vinícius Louro
para que a gente possa fazer, realmente, essa campanha. Não houve
nenhum tipo de incidente, graças a Deus, os profissionais à altura
atendendo o povo de forma ímpar e onde também quero parabenizar
aqui o Dr. Enzo, o Dr. Vinícius, Dr. Maurício e o Dr. Jaime que estiveram
lá nesse final de semana, realmente atendendo e fazendo essas cirurgias
de catarata. A gente fica muito feliz, Deputado Josimar, porque essas
cirurgias realmente são cirurgias importantíssimas, sérias em que você
vai mexer com a visão do ser humano, fazendo às vezes, em muitos
casos, que ele venha a enxergar na sua totalidade. E isso foi muito bom,
muito importante para a região do Médio Mearim, a gente sempre
lutando, conseguindo melhorar a qualidade de vida junto ao Governo
do Estado. E para você ver, Pedreiras foi a primeira cidade, a primeira
região com essa campanha de catarata no Estado do Maranhão, foi
Pedreiras. Porque a gente sempre junto do Secretário, onde eu quero
parabenizar também, o Secretário de Saúde Lula que acompanhou a
nossa solicitação, realmente atendeu essa solicitação para que a gente
pudesse realizar essa campanha de catarata na regional de Pedreiras,
mais precisamente na cidade de Pedreiras e onde também quero agradecer
a Priscilla Louro que doou a Clínica Nossa Senhora das Graças para
que pudesse ser feita essa campanha de catarata. Então foi muito
importante e agradecer aqui a todos os Secretários de Saúde desses
municípios que também se empenharam bastante para localizar essas
pessoas, que estavam precisando dessas cirurgias, e fazer a logística
para que essas pessoas pudessem chegar ao município de Pedreiras. E
a gente fica muito feliz. São essas as minhas palavras, Senhor Presidente,
muito obrigado.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Fica transferida para a próxima sessão
por falta de quórum. Nos termos do Regimento Interno, determino a
inclusão da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de segunda-feira, dia
15, as seguintes proposições: Requerimento n.º 421/2018, de autoria
da Deputada Francisca Primo; Requerimento n.º 422/2018, de autoria
do Deputado Stênio Rezende.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Não há oradores inscritos. Tempo dos
Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Democrático. Com a palavra, o
Deputado Vinícius Louro, por seis minutos, com direito a 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 agora
para esta tribuna, novamente, é só para parabenizar. Parabenizar o
grande presidente do nosso partido, Josimar de Maranhãozinho, pela
condução tão brilhante desse partido, onde eu tenho uma honra dele
ser o presidente do Estado do Maranhão do PR e eu vice-presidente
desse partido, no Estado do Maranhão. Quero aqui lhe agradecer pelo
trabalho, pelo empenho, por essa parceria que V. Ex.ª tem feito conosco
em todo Estado do Maranhão, mais precisamente, na cidade de
Pedreiras e região do Médio Mearim. Nós tivemos várias parcerias,
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onde eu tive prefeito eu deixei a vontade dos prefeitos de escolherem
seus federais, mas onde eu não tinha prefeito no Estado do Maranhão,
eu fiz essa parceria junto com o deputado, eleito deputado federal,
Josimar de Maranhãozinho. Por que essa parceria? Eu sempre junto
com Maranhãozinho, no PR, nós tivemos grandes avanços no partido,
trouxemos grandes nomes para compor este partido, prefeitos,
candidatos na época a prefeito e realmente o partido deu uma grande
avançada, desde a sua permanência como presidente. E aí eu entendi
que o nome do Maranhãozinho era um nome importantíssimo para
região do Médio Mearim, onde ele tinha feito um trabalho como gestor
do município de Maranhãozinho, na região ali do Alto do Turi, e era
conhecido ali como Moral da BR. E eu sempre me espelhei muito
também no tratamento popular, no trabalho de Josimar de
Maranhãozinho e não foi à toa que nós levamos o nome do Moral da
BR para a região do Médio Mearim e tenho certeza, Josimar, de que
nós iremos trabalhar bastante naquela região, sabendo que aquela região
de deputado federal, ela sempre foi órfã e aí eu quero trazer esse seu
trabalho pela região do Alto Turi para o município de Pedreiras, mais
precisamente e para toda a região do Médio Mearim. É um novo
momento na política maranhense, onde hoje o PR se consolida, se
fortalece, levando dois deputados federais agora, Josimar de
Maranhãozinho e Júnior Lourenço, à bancada federal, haja vista, que
com o partido PR é um partido que perdeu muitos deputados no
cenário estadual, no cenário federal, mas você reconduziu só no
Maranhão dois deputados federais mantendo assim ainda a sua força,
lá no Congresso Nacional. E eu fico muito feliz de ainda estar
continuando sendo o vice-presidente, tenho muito a somar a esse
partido, parabenizar todos os candidatos por essa eleição, nós tivemos
aí candidatos com êxito, outros que não chegaram a ter o êxito, mas
também tem muito serviço prestado, foi uma eleição difícil, foi uma
eleição diferente onde houve por meio das redes sociais muitos
candidatos que souberam se articular pelas redes sociais, de forma
diferenciada, e chegando ao êxito. Eu quero aqui parabenizar todos os
candidatos do PR, a minha amiga Detinha, ao Hélio Soares, ao Sérgio
Frota, a Belezinha, a todos eles que se engajaram nesse eleição, teve
como o meu amigo Sérgio Frota não foi possível se eleger, mas saiba
que o PR está de portas abertas, eu falo aqui em nome do Presidente,
dizer que a parceria continua, estamos aqui na Assembleia Legislativa
para o que você precisar, meu irmão, estamos para estar junto com
você. E parabenizar os candidatos que tiveram êxito, como o Hélio
Soares, a Detinha, como foi dito aqui pelo Josimar, a sua esposa, a
espoca urna do Maranhão, com mais de 88 mil votos. Está aí um casal
que realmente está tendo o reconhecimento na política maranhense. E
eu sei, Josimar, que voos maiores virão pelo seu trabalho, pela sua
dedicação, pela forma com que V. Exa. conduz esse partido e conduz
os municípios onde você atua como deputado estadual. E vai intensificar
mais ainda no Estado do Maranhão como deputado federal. Então
agradeço essa parceria. Me coloco aqui à disposição mais ainda do
partido do PR, para que a gente possa consolidar e engrandecer, fazer
o crescimento dele real e imediato no Estado do Maranhão. Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão,
Bloco Parlamentar de Oposição, Bloco Parlamentar Independente.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRADIE – Usarei,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA- Deputado Eduardo Braide por sete minutos,
com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor
Presidente, venho hoje a esta tribuna, neste dia tão especial, dia 15 de
outubro, parabenizar a todos os professores e professoras do Estado
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do Maranhão. Eu tive a felicidade, e digo por onde ando, que devo tudo
na minha vida a Deus, à minha família, ao povo e aos meus professores
pelos ensinamentos, pelas lições que deixaram em minha vida. E dizer
da gratidão que tenho em relação a tudo aquilo que aprendi ao longo da
minha vida. Quero aqui parabenizar a todos os professores da rede
estadual de ensino, professores dos municípios do nosso estado,
professores da rede particular. Eu sempre tive um mandato voltado
para o reconhecimento e a valorização do magistério aqui nesta Casa.
Fico muito feliz em poder subir a esta tribuna hoje e parabenizar a cada
um dos nossos educadores. É motivo de grande felicidade para mim
saber que hoje é o dia deles, é o dia delas, o dia daqueles que realmente
têm a profissão talvez mais importante de todas, que é a que ensina a
cada um de nós a sermos o que nós somos hoje, a cada um poder chegar
onde estar. Portanto, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma
de vocês professoras do nosso Estado. Quero aqui também registrar
um belíssimo evento que mais uma vez, mais um ano tive a felicidade
de participar ontem, que foi o Círio de Nazaré, realizado pela Paróquia
do COHATRAC. Eu tenho a felicidade de ser o autor da lei que incluiu
o Círio de Nazaré do COHATRAC no calendário oficial de eventos do
Estado do Maranhão. Eu tive a felicidade de participar da procissão,
de participar da missa, de ver o calor, na verdade, de todos aqueles que
prestigiaram esse evento belíssimo, que ontem completou a sua vigésima
sexta edição. E é muito gratificante ver a devoção, a fé de cada um. As
senhores andando, as crianças, os jovens, os adultos. Também é motivo
de muita felicidade ver um evento que a cada ano cresce. Um evento
que começou pequeno, mas que hoje não é mais do COHATRAC, não
é mais de São Luís; é de todo o Maranhão. E para nossa não só surpresa,
mas talvez até em reconhecimento, pessoas de outros estados lá se
fizeram presentes e estavam no Círio do COHATRAC, no Círio de
Nazaré do COHATRAC. Portanto eu venho aqui registrar, dar os
parabéns a toda a Paróquia do Cohatrac, toda Paróquia Nossa Senhora
de Nazaré, parabenizar a todas as equipes que estiveram envolvidas na
organização desse evento tão bonito, um evento de fé tão belo que é o
Círio de Nazaré, lá realizado pela Paróquia do Cohatrac. Portanto, que
Deus abençoe cada um de nós e que possamos, hoje, voltando ao
assunto que falei, dar os nossos parabéns de forma calorosa, do fundo
do coração, a cada professora e a cada professor do Estado do
Maranhão. Que Deus abençoe cada um de vocês.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Bloco Parlamentar PV/PSD. Declina.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Nada mais havendo a tratar, declaro encerada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Vigésima Primeira Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia onze de outubro de dois mil e dezoito.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edson
Araújo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano
Sarney.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho,
Max Barros, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Vinícius Louro,
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Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores Deputados:
Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Graça Paz, Hemetério Weba,
Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Neto Evangelista, Nina Melo,
Othelino Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende e Valéria Macedo. O Presidente declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da
Sessão anterior. Em seguida, concedeu a palavra aos (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Francisca Primo, Bira do Pindaré e Wellington do
Curso. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente anunciou a Ordem do Dia, declarando que
não havia “quórum” para apreciar a matéria que ficou transferida para
a próxima Sessão Ordinária. Por falta de “quórum” regimental o
Presidente encerrou a Sessão determinando que fosse lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
15 de outubro de 2018.

SESSÃO SOLENE REALIZADA
NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 11H.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Declaro aberta a Sessão Solene convocada
para entrega da Medalha Manuel Beckman para o Reverendíssimo
Padre Claudio Sousa Fernandes, concedida através da Resolução
Legislativa n.º 862/2018, oriunda de Projeto de Resolução Legislativa
n.º 056/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Convidamos
para compor a Mesa o Reverendíssimo Senhor Padre Claudio Sousa
Fernandes, homenageado desta Sessão Solene; o Excelentíssimo Senhor
Promotor Esdras Soares Júnior, o Padre José Ângelo Figueira, diretor
dos padres do Sagrado Coração de Jesus; e a Dra. Helena Duailibe.
Quero aqui agradecer a presença de todos. E antes de convidar o autor
do projeto para dizer suas palavras, eu quero aqui agradecer também,
Padre, porque você é um grande capítulo da minha vida. Eu tive a
grande honra de receber a benção do matrimônio por meio de V. Exa. E
eu tenho certeza de que o meu casamento é tão abençoado por Deus. E
eu sou tão feliz na decisão que tomei com meu cônjuge, porque fui
abençoado por V. Exa. E eu pedi ao Deputado Eduardo Braide, assim
que fez esse Requerimento, que eu pudesse fazer parte desse momento,
porque eu sei como é importante para você. E eu sei o quanto você foi
importante para minha vida. Então eu quero aqui, de público, mais
uma vez, lhe agradecer por você ter feito parte e fazer parte diariamente
da minha vida. E também parabenizar o Deputado Eduardo Braide por
mais uma bela iniciativa dentre as várias que ele faz aqui dentro da
Assembleia. Enfim, concedo a palavra ao Deputado Eduardo Braide,
autor da proposição. Convido para compor a Mesa a Doutora Helena
Duailibe.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Exmo.
Senhor Presidente desta Sessão Deputado Glalbert Cutrim.
Reverendíssimo Padre Claudio Sousa Fernandes, homenageado desta
Sessão Solene. Exmo. Senhor Promotor de Justiça, Doutor Esdras
Soares Júnior, da Promotoria do Idoso. Reverendíssimo Padre José
Ângelo Figueira, Diretor dos Padres Dehonianos no Maranhão e no
Pará. E Exma. Senhora Doutora Helena Duailibe, minha amiga e
Deputada Estadual eleita pelo nosso Maranhão. Eu quero dizer a vocês
aquilo que falei há alguns minutos ao querido Padre Claudio, que nesta
Sessão Solene, Padre Claudio, vamos quebrar alguns protocolos e
vamos fazer parecido um pouco de como é lá no Cantinho do Céu, no
Santuário Nossa Senhora da Conceição, para que todo mundo fique
muito à vontade. Então quero começar dando um bom dia a cada um de
vocês, a cada uma de vocês e dizer, Padre Claudio, que poucas foram
as Sessões Solenes em que se viu essa quantidade de pessoas aqui
neste Plenário. Então se sinta abençoado não só pela quantidade, mas
acima de tudo pelo coração que trouxe cada uma delas hoje a esta
Sessão. Tenho certeza de que todas as que estão aqui vieram de coração,
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por amor, por admiração ao senhor e isso é motivo que nos deixa muito
feliz. Eu fui incumbido, como autor da homenagem, de tecer algumas
palavras a respeito do Padre Claudio. Embora acho que sejam até
desnecessárias, eu serei o mais breve possível, porque acho que cada
um de nós veio aqui para ouvi-lo e é isso que fazemos quando saímos
das nossas casas para poder ouvir as suas homilias, ouvir os seus
conselhos, conversar com o Padre Claudio, às vezes simplesmente
ganhar um sorriso dele que a gente já ganha o nosso dia. Mas Padre
Antônio Vieira nos ensina que há homens que são como velas:
“sacrificam-se queimando-se para dar luz aos outros”. Se eu parasse
por aqui a minha apresentação do Padre Claudio, eu acho que eu já
teria resumido um pouco do que é a vida desse querido homem que é o
nosso Padre Claudio. Mas vou um pouco além. O Pe. Claudio nasceu
no dia 17 de maio de 1973, em Pindaré-Mirim e sempre guardou uma
luz no coração. É o protagonista do enredo que exalta a generosidade,
a partilha, a esperança. Tinha uma habilidade linguística que se destacava
já aos 07 anos. Adorava rezar e o fazia com uma sensibilidade que
saltava aos olhos. Nas Novenas de Natal, nos momentos de prece
diante do oratório da casa ou nos terços da vizinhança, sempre era
convocado para ler, fazendo com um brilho interior capaz de tocar o
espírito de quem o ouvia. Assim, brincando, escutando música popular
brasileira, acalentando sonhos e nutrindo uma fé que o distinguia,
Claudio cresceu em graça e paz. Foi aos 17 anos, concluindo a etapa
estudantil e a partir de um trabalho como coordenador da Pastoral da
Juventude, onde já dizia que ele parecia Padre, que Claudio decidiu
dedicar a sua vida à oração e à partilha de um amor que ele não poderia
dedicar a uma só pessoa. O sentimento que carregava em si era tão
grande e genuíno que ele tinha que levar a tantos quantos conseguissem
alcançar. Mais uma vez, respeitadores, seus pais abençoaram a sua
escolha colocando-se à disposição para recebê-lo no seio familiar caso
não fosse aquele seu destino e Claudio alçou o voo singelo e ao mesmo
tempo sustentado pelos braços de Deus. Em 1991, veio à capital
maranhense para estudar no primeiro seminário dos padres do Sagrado
Coração de Jesus do Estado. Foi lá na Paróquia de São Vicente de
Paulo, longe das expectativas de se tornar advogado, que encontrou
sua essência e se encantou pela obra divina. Seguro e com uma mala
recheada de sonhos, depois, mais à frente, ele seguiu viagem e foi a
Santa Catarina continuar a formação sacerdotal dos Dehonianos, nova
família que abraçou. Era o ano de 1993, lá povoou histórias, edificou
almas, aprendeu a superar desafios e fortaleceu laços, até que, em
1995, de volta às origens, professou os primeiros votos: pobreza,
castidade e obediência. Entre 1996 e 1999, fez o curso de Teologia
concluído em São Paulo, na Faculdade Dehoniana, em meio aos
ensinamentos do Padre Zezinho. Mais à frente, eis que, em 2009,
chegou e com ele um novo desafio: Assumir a Casa Sagrado Coração de
Jesus e fazer daquele espaço muito mais do que um local de estudos
para seminaristas, mas um templo de agradecimento, de comunhão, de
fé, de harmonia, de transmissão do amor ágape é tão sublimemente que
ele emanava. Eram naquela ocasião cerca de 150 pessoas as que se
congregavam às quartas-feiras ou no dia 11 de cada mês para reverenciar
Jesus e Maria Santíssima. Ungido pelo Espírito Santo e reconhecendo
Deus à frente do seu ministério, Padre Claudio conseguiu reunir dois
mil fiéis em pouco tempo de trabalho sendo enaltecido pelo carisma
singular e pelas homilias diferentes. Com o passar dos anos, o Cantinho
do Céu se tornou pequeno para tamanha repercussão. Perguntando-se
como tudo aquilo acontecera, foi mais uma vez conduzido por alguns
anjos a levar a mensagem do Evangelho ao povo sedento de fé. Foi
então que, em junho de 2014, o primeiro dos vinte CDs e das suas
homilias foi timidamente lançado com 150 cópias e aí o Pe. Claudio, há
pouco numa querida visita que fez ao meu gabinete me falava do
incentivo que teve da Dona Clarice Haickel, inicialmente, para que
tivesse a questão do lançamento dos CDs e depois do trabalho
fundamental e do mais incentivo ainda da nossa querida Zilmar para
que esse trabalho pudesse ser ampliado. Logo o primeiro CD de vinte
de suas homilias foi timidamente lançado com 150 cópias, logo foram
necessárias mais 1.500, tamanho foi o sucesso das reflexões do Cantinho
do Céu que em dois anos foram 20 mil cópias de 20 títulos que marcaram
muitas vidas, que reuniram muitas famílias, que resgataram muitos
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espíritos e o Pe. Claudio, o menino que amava o Natal e que brincava
livre por Pindaré-Mirim, ganhou a admiração e o genuíno amor de
multidões. Em toda a sua trajetória, desde o princípio, o Padre Claudio
nunca se limitou às celebrações da Santa Missa. Além dos inúmeros
atendimentos, que já deram ouvidos e voz a tantas histórias
transformadas, ele assumiu o cargo de capelão do Colégio Santa Teresa.
E lá, há 17 anos, vem sensibilizado pelos jovens que procuram pelo
seu aconselhamento sábio e sereno. Junto às Irmãs Dorotéias, construiu
um trabalho cujo intuito é educar pela via do coração e do amor. Eu
podia dar continuidade à história do Padre Claudio, mas eu confesso a
vocês que eu não vim aqui hoje para falar sobre o Padre Claudio,
porque todos vocês o conhecem. Eu vim para ouvir o Padre Claudio,
assim como eu tenho certeza que vocês vieram. E eu parei nessa frase
que fala do coração, porque o Padre Claudio é uma pessoa que fala
pelo coração. E quando se fala pelo coração, você fala a verdade, você
fala com amor. E é por isso que eu tenho certeza, Pe. Claudio, que esse
plenário hoje está repleto de admiradores seus, de amigos seus, de
pessoas que são realmente, que tiveram a sua vida transformada,
mudadas pela sua palavra, pelo seu jeito carinhoso, pelo seu jeito de
recebê-las. E eu sou uma delas e sou muito grato. E quero encerrar aqui
essas breves palavras, lembrando ao Padre Claudio que essa é uma
homenagem, Padre Claudio, que foi aprovada por unanimidade aqui
nesta Casa, por todos os deputados que estavam presentes na sessão.
Quero lembrar também da felicidade e eu quando sentava lá atrás no
Cantinho do Céu, eu tive a oportunidade de assistir ainda uma missa lá
no Santuário Nossa Senhora da Conceição. Quando vinha para cá todo
dia trabalhar, eu sempre olhava para a tribuna e ficava imaginando um
dia o senhor nessa tribuna falando para cada um de nós aqui. E esse dia
chegou, e o dia é hoje. Portanto Deus o abençoe imensamente, que
abençoe a sua vida, o senhor. Esta Casa já conferiu várias homenagens
a diversas personalidades, mas eu ouso dizer que o senhor é um dos
raros casos onde o homenageado é maior do que a própria homenagem.
Eu quero lhe dizer da felicidade de dentro de alguns minutos ouvi-lo e
fazer um pedido só. É uma inconfidência que eu vou fazer aqui, porque
o Padre Claudio quando conversou comigo: “Eduardo não se preocupe,
porque eu vou ser muito rápido”. A única coisa que eu vou lhe pedir é:
não seja rápido. Não seja rápido porque todos os que vieram aqui
vieram por apreço, carinho ao senhor, mas também, acima de tudo,
para poder ouvi-lo. Então seja o mais longo possível. Use a maior
parte do tempo que o senhor puder usar, porque eu sei que assim
quanto mais o senhor falar, mais esperança e alegria o senhor vai
transbordar no coração de cada um de nós. Que Deus o abençoe
profundamente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Convido o Deputado Eduardo Braide para
fazer a entrega da Medalha Manuel Beckman ao Reverendíssimo Padre
Claudio Sousa Fernandes.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Convido o Deputado Eduardo Braide para
presidir esta Sessão Solene.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Agradeço ao Deputado Glalbert Cutrim que
iniciou presidindo esta Sessão Solene. E aproveito para registrar a
presença da Senhora Cristina Archer, ex-Deputada Estadual, seja muito
bem-vinda a sua Casa. Ao Dr. José Xavier de Melo Filho, Diretor da
UDI. Seja bem-vindo a esta Casa, Doutor. A nossa querida amiga
conhecida de todos, nossa querida Clarice Haickel. Ao Sr. Simão Cirineu,
assessor do Gabinete Bira do Pindaré. Ao Padre Carlinhos, pároco lá
do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Ao Padre Elinaldo, lá do
nosso Cantinho do Céu. Enfim, a todos vocês que estão aqui e que
vieram participar desta Sessão Solene. Neste Momento ouviremos a
música ‘Tu te abeiraste da praia’, entoada pelo cantor Serginho.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE - Antes de chamar o Padre Claudio para fazer
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uso da palavra, registro a presença também do nosso querido Padre
Ivo. Seja muito bem-vindo a esta Casa, Padre Ivo. Que Deus nos
abençoe. E neste momento concedo a palavra ao nosso queridíssimo
homenageado Padre Claudio.
O SENHOR PADRE CLAUDIO SOUSA FERNANDES –
Exmo. Senhor Deputado Eduardo Braide, autor da proposição. Exmo.
Senhor Deputado Glalbert Cutrim, Presidente desta Sessão Solene;
Reverendíssimo Padre Figueira; Exmo. Senhor Promotor Esdras Soares;
Doutora Helena Duailibe e todo o povo de Deus. Olha só, eu prometo,
eu falei para o Braide, que seria breve porque também eu sei exatamente
do horário, então eu vou sintetizar e isso não significa que em outros
momentos vocês não possam me escutar. Vão lá na Paroquia da
Conceição, que a gente vai ter uma troca muito boa de partilha sobre o
projeto do Reino de Deus, que é um projeto de amor, de cordialidade,
de fraternidade. Eu vim aqui para poder agradecer, em primeiro lugar,
a Deus, porque Deus é um grande mistério para nós cristãos, e esse
mistério ele foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, nós acreditamos
nessa revelação, mas mesmo assim, ele continua sendo um grande
mistério, que vai se revelando no nosso cotidiano, por meio das pessoas,
das situações e dentro da nossa história. O cronista mineiro que eu
utilizo muito, chamado Rubem Alves, expositor de uma literatura
fantástica e também eu o considero como poeta, ele diz assim: “Deus
tem de existir, tem beleza demais no universo e beleza não pode ser
perdida, e Deus, essa gamela infinita que pelo universo vai colhendo e
ajuntando toda a beleza que há, garantindo que nada se perderá, dizendo
que tudo o que se amou e se perdeu haverá um dia de voltar. Deus
existe para tranquilizar a nossa saudade. Esse Deus, que colhe a beleza
um dia me permitiu chegar a uma família cidade de Pindaré-Mirim.
Então, os meus sinceros agradecimentos e a minha homenagem à minha
família, a dona Rosalina Sousa Fernandes, que está aqui, participando,
que bom, e muito feliz a senhora estar presente mesmo com a debilidade
física, mas vivenciando comigo este momento tão importante. Ao meu
pai, Sebastião Antônio Fernandes, já falecido, então a minha homenagem
a pessoa dele. Meus irmãos Raimundo, Sebastião Antônio Filho, já
falecido, Luís Alberto, João, Rosa Maria e Eduardo. Junto a eles,
todos os meus sobrinhos, cunhadas e demais familiares que estão
participando desse momento. Olha, foi dentro da minha família que eu
vivenciei a primeira experiência do contato com o sagrado, eu nunca,
em nenhum momento, presenciei, entre a minha mãe e meu pai, qualquer
verbalização que sinalizasse discussão, briga ou violência. Eu acredito
que o amor experimentado entre eles dois, eu tenho certeza de que
foram a base da minha vocação. Então, a minha mais profunda gratidão
por olhar esses dois e perceber que eles são esse fundamento, essa
base, para que eu pudesse me desenvolver e perceber que o mundo ele
pode ser transformado a partir do testemunho do amor. O tema da
minha ordenação tem tudo a ver com esse canto que Serginho nos
presenteou, logo no início desse momento, fala sobre barco, eu sou de
uma cidade que tem rio, Pindaré Mirim, o tema da minha ordenação foi
“Jesus disse vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens”.
Tirado de Mateus, capítulo 4:19. Para mim, a vocação é um mistério
que o homem acolhe e vive no mais íntimo do seu ser, é dom e graça. E
ela depende da soberana liberdade do poder divino, mas ainda continua
sendo o grande mistério. O autor Blaise Pascal fala que o coração tem
razões que a própria razão desconhece. Como explicar esse mistério
na minha vida? Eu não sei. Mas eu fui percebendo que o meu coração
foi fortemente seduzido e não resistiu aos encantos e a beleza do nosso
Deus, que é amor. Ele me seduziu. O chamado foi mais forte. Coisa que
só um coração que ama é capaz de perceber, por isso que eu entreguei
a minha vida à vocação sacerdotal e religiosa. Adélia Prado, uma poetisa
que eu gosto muito, que cito muito nas minhas celebrações, uma mineira
de Divinópolis, quando fala de amor e de sedução, ela diz assim: “Amor
pega cavalo, desembarca de trem, chega na porta cansado de tanto
caminhar a pé. Amor pede água, bebe café, dorme na presença, chupa
até bala de hortelã. Tudo manha, truque, engenho. É descuidar que o
amor te pega, te molha todo, mas água o amor não é”. De fato, água o
amor não é. E foi na chama do sentimento do amor que eu fui seduzido
e por isso me encantei e assim nasceu a minha vocação. Quando entrei
para o seminário no ano de 1991, eu tive contato com uma pessoa que
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eu quero deixar registrada, aqui, a presença dela na minha vida, o Padre
João Mohana. João Mohana foi o meu primeiro diretor espiritual. E
foi uma influência tão forte e positiva pelo seu testemunho e pelas
suas pregações. Ele foi meu professor de psicologia. E através dele eu
pensei que um dia eu poderia servir à Igreja como padre, como psicólogo.
E assim aconteceu. Eu nasci na cidade de Pindaré-Mirim. E foi nessa
cidade que eu tive contato com a nossa Igreja Católica. Foi na cidade de
Pindaré-Mirim que eu conheci uma família religiosa chamada
Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. A nossa
congregação nasceu na França, se espalhou pelo mundo inteiro,
anunciando o Deus que tem coração e que nós deveríamos reconstruir
o mundo pela via da cordialidade e da reparação. O nosso fundador,
um homem chamado Padre Dehon, foi um homem extremamente
comprometido com a justiça social, com a formação dos padres da sua
época e, sobretudo, ele tinha um grande desejo de ser missionário. Esse
desejo foi realizado por meio da nossa congregação, porque ela se
espalhou pelo mundo inteiro até chegar aqui no Maranhão. Nesse ano
de 2018, nós Padres Dehonianos estamos completando 50 anos da
nossa presença aqui no Maranhão e no Estado do Pará. Hoje nós
somos um distrito da província Brasil e São Paulo. Começamos o
trabalho de evangelização e promoção da vida no ano de 1968 na
cidade de Pindaré-Mirim. Hoje nós estamos presentes em várias cidades
do mundo, inclusive, claro, no Brasil em diversas regiões. Aqui no
Maranhão, nós estamos presentes em Pindaré, Santa Inês, Santa Luzia,
Imperatriz. No Estado do Pará, nós estamos na cidade de Marabá e de
Parauapebas. Na cidade de São Luís temos duas casas de formação:
uma conhecida como Centro Vocacional Dehoniano, do qual passei 09
anos, e a outra casa, que é a Casa Sagrado Coração de Jesus Cantinho
do Céu que passei praticamente 08 anos. Estamos trabalhando em três
paróquias nesta capital: Paróquia Santa Paulina, localizada no
Residencial Pinheiros, Paróquia São Vicente de Paulo, no Apeadouro,
e Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Santuário, localizada no
bairro do Monte Castelo. Aqui em São Luís formamos uma área onde
trabalham os seguintes padres e religiosos, que faço questão de citar,
porque faço parte desse grupo e dessa família: Padre José Ângelo
Figueira, que é o nosso superior distrital; Padre Elinaldo Santos, Reitor
da Casa Sagrado Coração de Jesus; e Frater Said que ora contribuindo
com a sua presença; Padre Júlio dos Santos Pereira, ecônomo distrital.
No Centro Vocacional Dehoniano, o Padre Flávio. Na Paróquia Santa
Paulina trabalha o Padre Valdenir Tadeu da Cunha, pároco. Na Paróquia
São Vicente de Paulo, trabalha o Padre Júlio e o Padre Jorge Luís
Guimarães. No Santuário da Conceição, Padre Carlos Alberto Silvério
e o nosso querido Padre Ivo, que é um dos padres mais antigos, desde
a primeira missão e do primeiro momento e que eu peço uma salva de
palmas, também representando todos nós. Os meus agradecimentos a
todos eles que formam comigo um grupo de religiosos da Congregação
dos Padres do Sagrado Coração de Jesus trabalhando aqui na área São
Luís. Agora um agradecimento especial a todos os leigos que trabalham
e que frequentaram essas casas, em particular a Casa Sagrado Coração
de Jesus no Cantinho do Céu, a minha mais profunda gratidão, porque
eles me ensinaram muito nesses últimos anos o que significava a palavra
servir. Agradeço também ao Colégio Santa Teresa pelo espaço, pelo
trabalho que nós desenvolvemos juntos, as irmãs Doroteias e toda a
equipe de formação, aos estudantes, professores e pais. O Santa Tereza
faz parte da minha história sacerdotal. E as irmãs, Deputado Braide,
mandaram um abraço, porque elas recordaram da presença da sua mãe
nessa escola e de tantos outros que já passaram e que estão por aqui,
porque o Colégio Santa Tereza faz parte da história de formação aqui
desta capital. Eu queria agradecer de maneira especial a uma outra
instituição do qual eu trabalhei 16 anos, que é o Hospital UDI. Os
representantes estão aqui, os diversos médicos. E na UDI trabalhei
como capelão, celebrando durante 16 anos, e tive a honra de fazer
parte do Conselho dessa instituição, que me deixou muito feliz e me
gerou muito aprendizado. Então a minha mais profunda gratidão por
vocês me acolherem também nesse local. Agradeço, também de maneira
muito especial, as Paróquias que já passei: Santa Paulina, São Vicente,
Paróquia Nossa Senhora da Conceição na qual estou trabalhando.
Agradeço a uma enorme quantidade de casais do qual já presidi celebração
do matrimônio. Eu tenho, então aqui, várias pessoas que já passaram
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por essa experiência e que eu tive a honra de poder participar desse
momento tão bonito. Agradeço a todos vocês que vieram me
acompanhar, principalmente prestigiar neste momento da entrega da
medalha. Todos vocês, sem exceção, fazem parte da minha história. Eu
olho para o rosto de cada pessoa que está aqui e consigo identificar
uma história, uma partilha e ninguém se sinta excluído. Todos vocês
fazem parte da minha vida e sou profundamente grato porque Deus me
possibilitou, em algum momento, que vocês entrassem na minha
história. E para mim é uma emoção muito grande ver de fato tantas
pessoas que eu não imaginei que pudessem estar aqui pelo fato do
horário e até do dia, mas saíram das suas casas, dos seus trabalhos e
vieram fazer este momento de partilha de poder conviver comigo de
um momento tão especial. Então, a minha mais profunda gratidão por
todos vocês, vocês fazem parte da minha história. Agradeço a todos
que de alguma forma colaboraram para que isso pudesse acontecer na
minha história de uma presença tão marcante do amor de Deus. Hoje,
o nosso mundo, a sociedade ela nos questiona para que um padre. Qual
a função desse homem tão amado e ao mesmo tempo tão questionado.
Padre Zezinho, que é da nossa congregação, ele escreveu uma certa vez
um artigo para poder falar sobre isso no qual ele dizia até de maneira
muito poética: Nós não queremos ser só especialista em jovens, em
crianças, um sociólogo, um psicólogo, um professor, um advogado, um
escritor, um padre cantor, um assistente social, um filósofo, tudo isso
é muito importante, mas nós não queremos só títulos, nós queremos
ser pai, pai espiritual do nosso povo, nós queremos ser padre para
poder realizar a vida da igreja sendo padre, nós queremos entender das
coisas do espírito e nos realizar ficando à disposição do povo, nós
queremos nos realizar, primeiro, como ministro da palavra e dos
sacramentos para depois nos aperfeiçoar em alguns cursos que nos
ajudem a ser padre, como eu fiz e eu tive esse privilégio e partilho
também com outros psicólogos que estão por aqui. O problema é saber
se o mundo precisa de homens capazes de restituir a paz, se precisa o
padre é esse homem. Os cursos ajudam, mas não resolvem. A paz vem
das coisas interiores, nós queremos ser padres para poder servir o
povo e viver da alegria de ser padre e saber que até um professor
universitário que nós deu aulas de sociologia, filosofia, psicologia,
pode um dia nos chamar de pai e nos procura para que a gente possa
oferecer a ele o Cristo e a paz tão procurada. Nós somos Padres
Dehonianos por causa do nosso fundador que tinha por sobrenome
Dehon. Nós trazemos como um dos nossos símbolos uma cruz que
tem no centro um formato de um coração, esse símbolo fala de amor,
fala de caridade, mas também fala de dor. Nós começamos a compreender
que o amor se encontra no meio do caminho, na construção, enfim,
todas as pessoas que um dia se colocaram à disposição para poder
viver esse carisma na congregação transmite, sobretudo, muita caridade,
e eu faço parte desse grupo. Por fim, eu quero agradecer, de maneira
muito especial, ao Deputado Braide por lembrar da minha pessoa e
oferecer essa condecoração, a Medalha Manuel Beckman. Deputado
Eduardo Braide, eu te desejo muita perseverança. Eu falei para ele e
ainda há pouco nós tivemos um primeiro contato, acho que a primeira
vez que eu venho aqui e tenho esse contato no gabinete. Eu sempre o
olhei participando das missas no Cantinho do Céu com muita discrição
e me chamava atenção que mesmo na época da campanha para prefeito,
ele não deixou de participar das nossas missas, ia para os comícios
depois. Isso me chamou a atenção. Mas o que mais me chamou a
atenção é que ele nunca, em nenhum momento, poderia ter feito, mas
nunca falou para mim sobre votos ou alguma participação política, em
nenhum momento. Eu o achava até extremamente discreto. E ele, sim,
tem essa personalidade. E eu acho que isso que faz com que você
possa cativar tanto as pessoas, porque a gente faz continuar no ideal
político religioso. Eu me pergunto: O que a gente faz perseverar?
Somente aquele que teve e tem constantemente um encontro profundo
com Deus não desiste de conservar o rumo e o sentido das coisas. A
perseverança, que é nascida do encontro com Cristo, nos faz caminhar
e não desistir do ideal de servir as pessoas por meio da política ou da
vida religiosa dentro de uma igreja. Braide, a tua atitude de perseverar
me faz lembrar o que a escritora carioca Ana Jácomo disse: “Eu jogo a
minha rede no mar da vida e, às vezes, quando eu recolho, eu descubro
que ela está vazia. Não há como a gente não ficar triste e não há como
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às vezes até desistir com toda a tristeza pelas redes, que em muitos
momentos da nossa vida voltam vazias. Eu sou corajoso o bastante
para não me acostumar com essa ideia de escassez. Se a gente não fosse
feito para poder ser feliz, Deus não teria caprichado tanto nos detalhes.
Então, para mim, perseverança não é somente acreditar na própria
rede. Perseverança é não deixar de crer na capacidade da renovação das
águas. Hoje o dia pode não ter sido muito bom, mas a manhã é outro
mar. E eu vou estar lá, na beira da praia, esperando por algo novo. Eu
acredito que isso tem tudo a ver contigo. Então por isso que eu peço a
Deus, sobretudo nesse novo momento que você está vivendo na
política, perseverança e abertura de coração para poder perceber os
sinais de Deus. Quando nós somos movidos pelo amor, nós somos
capazes de muita coisa. A verdadeira alegria em nossa vida é
consequência das nossas escolhas que são movidas por amor. Então eu
peço a Deus a perseverança na caminhada. Peço a perseverança aos
meus irmãos sacerdotes e religiosos, aquela perseverança que um dia
Dom Hélder Câmara, para aqueles que cultivaram essa experiência de
Deus, falou: É graça divina a gente começar bem. Agora graça maior é
persistir na caminhada certa, é manter o ritmo. Mas a graça, a graça das
graças é não desistir, podendo ou não podendo, caindo e levantando,
com os pés sangrando, embora aos pedaços, chegar até o fim. Encerrando
esse momento, eu peço à Maria Santíssima, a nossa senhora que nos
ajude a dizer “sim” à vontade de Deus, mesmo quando exigente, mesmo
quando a gente não consegue compreender tudo, mesmo quando
dolorosa para nós. No colo da nossa Mãe Maria, qualquer desafio
torna-se mais suave, porque colo de mãe simboliza o abraço de Deus.
É nesse colo firme e suave que nós confiamos a nossa história. E eu
quero colocar nesse momento a história de todos vocês que estão
participando desse momento de homenagem, a minha eterna gratidão.
Eu jamais esquecerei este momento presenciando cada rosto, cada
presença, vocês fazem parte da minha vida. E eu me sinto
profundamente amado. E espero que vocês se sintam também dessa
forma, porque é muito verdadeiro e sai do meu coração. No colo de
Maria, firme e suave, eu confirmo e coloco a vida de todos vocês, as
suas decisões à nossa caminhada. Deputado, neste momento também
eu dedico a medalha ao meu irmão falecido, ao meu pai falecido, aos
membros da nossa Congregação que deram a vida e que já estão agora
no convívio de Deus, mas que deram e fizeram história aqui no Maranhão
e dedico também à sua mãe que agora já pertence ao Reino de Deus. O
poeta fala que se eu fosse o dono do mundo eu baixava uma lei. Mãe
não devia morrer nunca, porque mãe é para sempre. Então a minha
dedicação a todas essas pessoas, mas partilho esta condecoração com
todos vocês. Muito obrigado por ter participado deste momento. Que
Deus nos conceda muita paz, muito amor. Muito obrigado pelo carinho
e amor de todos vocês. Amém. Muito obrigado. Eu queria, antes do
canto pedido por Guilherme, eu pedi para ele buscar uma canção de
Nossa Senhora e sugeri. Eu queria porque hoje a nossa liturgia fala da
oração, então eu queria encerrar este momento, pelo menos da minha
fala, pedindo que vocês comigo rezem a oração que o Senhor nos
ensinou. Pai Nosso que estás nos Céus, santificado seja o vosso Nome,
venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Ave Maria
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus,
rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Deputado,
quando se está com padres a gente também às vezes encerra os
momentos com uma bênção, então vou pedir neste momento essa
licença para dar uma bênção em todos vocês como forma de gratidão
por tudo isso que eu já vivi. O Senhor esteja convosco. Ele está no
meio de nós. A bênção de Deus todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE - Pelo roteiro da nossa Sessão Solene, antes de
ouvimos a canção de Nossa Senhora, de Roberto Carlos, que será
interpretada pelo cantor Guilherme Júnior, cabe a mim, enquanto
presidente desta Sessão Solene, fazer as considerações finais. E farei
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essas considerações finais em uma frase que aprendi com o Padre
Claudio. Que gratidão é a memória que se carrega no coração. E tenho
certeza, Padre Claudio, que todos nós que estamos aqui, além de
milhares que não puderam vir, carregamos em nosso coração a gratidão
de tê-lo em nossas vidas. Que Deus o abençoe. Gostaria de registrar a
presença do Excelentíssimo Senhor Antônio Nunes, Secretário de
Estado de Governo. Seja muito bem-vindo a esta Casa, o Senhor
Clodomir Paz, ex-Deputado Estadual, seja muito bem-vindo à sua
Casa também e passo a palavra ao Padre Claudio para fazer os
agradecimentos.
O SENHOR PADRE CLAUDIO SOUSA FERNANDES Como o Braide falou sobre a quebra de protocolos então, eu estou me
sentindo muito à vontade, eu estou parecendo muito calmo, viu gente,
mas eu estou emocionado. Quando eu recebi esta mensagem da
assessoria do Braide que eu iria receber essa medalha, eu fiquei pensando
muito assim, porque nós religiosos, na nossa educação de vida religiosa,
a gente sempre fica muito preocupado com, de repente, qualquer coisa
que possa sinalizar falta de humildade. Então eu fiquei muito pensativo.
Eu digo: meu Deus como é que eu vou gerenciar essa situação? E duas
palavras para mim de dois padres, um padre e um bispo, era tranquilizar
um pouquinho o meu coração. O padre Figueira, que antes eu pedi
permissão para ele e disse: Padre o que o Senhor acha, o que o Senhor
pensa? Ele falou: Não, vai ser muito importante para nossa congregação.
E ele disse até eu também, em Santa Inês, tanto eu como o padre Ivo já
fomos mencionados. E para nós também é um reconhecimento da
sociedade. E Dom Belisário passou uma mensagem ontem para mim
dizendo assim: Padre Claudio, você sendo homenageado não é só você,
é a igreja católica e a congregação dos padres do Sagrado Coração de
Jesus. Vá e receba que você está recebendo em nome da Igreja. Então
isso me deixou muito tranquilo e muito feliz. Então muito obrigado
por essa abertura de consciência. E vocês me conhecem e eu tenho
muita tranquilidade. Nesses últimos anos, eu venho desenvolvendo
um trabalho utilizando uma linguagem que passa pela teologia, pela
filosofia, antropologia, psicologia, arte, literatura. É minha maneira
muito específica de poder evangelizar. É aquilo que eu posso contribuir
no reino de Deus. Então a minha eterna gratidão. Sintam-se todos
citados. Nem todas as pessoas estão aqui que a gente conhece, porque
eu conheço muita gente. É impossível. A gente nem fez o convite na
igreja, porque eu sei que tinha muita gente para poder participar. Mas,
assim, a minha mais profunda gratidão. E hoje é dos dias mais especiais
da minha vida. Muito obrigado, Deputado, e à pastoral da juventude
também.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Antes de encerrar a sessão, Padre Claudio, é
tradição aqui em que antes que todo mundo possa ir para as suas casas,
depois a gente fique aqui na frente, registre este momento, tire uma
foto. Então gostaria que o senhor pudesse registrar este momento com
a sua família, com os seus amigos para que fique guardado aí na mente
e no coração de cada um de nós a felicidade de ver hoje da tribuna, desta
Casa, tanta coisa boa saindo para que a gente possa ser abençoado.
Que bom e que ótimo seria se cada sessão que acontecesse na
Assembleia Legislativa tivesse essa energia boa, esse pensamento
positivo que está tendo nesta sessão aqui, mas tenho certeza que com
as suas bênçãos, com o sentimento e com o desejo de cada um de
vocês, a tendência é que cada vez a gente possa melhorar o nosso
Estado. Portanto, que Deus abençoe mais uma vez, profundamente, o
senhor e a todos aqueles que representam a nossa Igreja Católica, a
todos vocês que vieram das suas casas até aqui. E fico muito feliz em
ver a quantidade de amigos que o senhor tem. Sei que aqui não tem
nada perto daqueles que o admiram, aqueles que realmente têm a gratidão
pelo senhor, pelos seus conselhos. E fico mais feliz ainda de ter sido
iluminado por ser o autor deste requerimento, que não é só meu, mas
que foi aprovado por todos os Deputados desta Casa. Portanto, que
Deus abençoe a cada um de nós e nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.
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