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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, lavrado 
no dia quatorze de julho de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os senhores (as) 
Deputados (as): Arnaldo Melo, César Pires, Edivaldo Holanda, Wellin-
gton do Curso e Zito Rolim. 

Ausentes os senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adria-
no, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, 
Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Dou-
tor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araú-
jo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio 
Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará 
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé Inácio Lula.

I – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 329 / 2022.

Institui a Política Estadual de Va-
lorização da Mulher no Campo no Âm-
bito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Valorização da Mu-
lher no Campo no Âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º - A Política Estadual de Valorização da Mulher no Campo 
tem por finalidade precípua a fomentação da atividade rural das mu-
lheres, sua inclusão qualificada na atividade agrícola com o desenvol-
vimento de ações que resultem no respeito à sua capacidade produtiva 
e suas potencialidades profissionais, bem como na asseguração à sua 
plenitude emocional, física e psíquica.

Art. 3º - A política de que trata esta Lei possui os seguintes ob-
jetivos:

I - impulsionar a inclusão qualificada da mulher trabalhadora ru-
ral, com a promoção de eventos voltados à capacitação, profissionaliza-
ção e ao seu fortalecimento no labor rural:
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II - a mulher, chefe de estabelecimento rural, terá prioridade no 

acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas à Agricultura 
no Estado do Maranhão;

III - proporcionar o desenvolvimento econômico e social susten-
tável dos estabelecimentos rurais chefiados por mulheres, com a me-
lhoria da qualidade de vida das famílias e a redução das desigualdades 
de gênero;

IV - fomentar ações preventivas e de combate à violência 
doméstica. violência de gênero e a violência patrimonial no campo;

V - garantir às mulheres assistência psicossocial, assegurando-
-lhes plenitude emocional em seu trabalho, em sua capacidade produti-
va, aos seus sentimentos, às suas potencialidades mentais e físicas, e ao 
seu ofício profissional e familiar como produtora rural.

Art. 4º - O Estado poderá instituir nos programas de regulariza-
ção fundiária promovidos pelo Estado do Maranhão, que os registros 
rurais poderão ser registrados em nome da mulher chefe de família.

Art. 5º - O Estado poderá vir a firmar convênios com entidades 
públicas e privadas para promover estudos acerca dos impactos no uso 
prolongado de pesticidas/agrotóxicos nos índices de depressão e suicí-
dio entre as mulheres do campo.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, em 14 / julho / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

No dia de comemorarmos o Dia Internacional da Mulher Rural 
- 15 de outubro. A data foi criada em 1995 pela ONU com o intuito de 
conscientizar as pessoas sobre a importância do trabalho das mulheres 
no campo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), elas são 45% da força de trabalho 
agrícola no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Nos conti-
nentes africano e asiático essa porcentagem chega a 60%.

As mulheres estão intimamente ligadas ao início do desenvolvi-
mento da agricultura. Quando o cultivo de alimentos vegetais começou 
na história da humanidade, há cerca de 12 mil anos no período neolíti-
co, eram as mulheres que cuidavam da horta e da lavoura enquanto os 
homens saíam para a caça ou criavam animais. As mulheres não apenas 
preparavam os alimentos para as refeições, mas também plantavam e 
colhiam.

Infelizmente, com o tempo, sua importância foi sendo esquecida. 
Consequência de ideias como a de que o papel da mulher nas famí-
lias do campo ou da cidade é apenas de cuidar da casa e dos filhos, de 
cozinhar e limpar. Tristes estatísticas também apresentadas pela FAO 
indicam a desigualdade social, política e econômica enfrentada pelas 
mulheres rurais: detêm a posse de apenas 35% das terras e recebem 
10% dos créditos e 5% da assistência técnica.

Possuir menor força física não impede as mulheres de exercerem 
muitas atividades no campo. Principalmente nos dias de hoje, nos quais 
a tecnologia dita regras. A administração das novas tecnologias pode ser 
desempenhada por cérebros femininos e cérebros masculinos. Perante a 
inteligência artificial, eles são iguais. E as mulheres possuem a mesma 
capacidade de gerenciar propriedades e garantir lucros.

O último Censo Agropecuário feito pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) indicou um aumento de cerca de 50% 
na quantidade de propriedades rurais administradas por mulheres num 
período de 11 anos. Antes eram quase 13% e hoje são pouco mais de 
18% das propriedades rurais brasileiras. São aproximadamente 945 mil 
mulheres que administram sozinhas as terras onde produzem e pelo me-
nos outras 816 mil fazem o gerenciamento em conjunto com a família. 
Dentre os mais de 1,3 bilhão de pequenos agricultores que há no mundo 
todo, 43% são mulheres, segundo a ONU.

A fase obscura está aos poucos sendo revertida. As mulheres 
continuam lutando por mais direitos que sejam coerentes às suas rea-
lidades/dificuldades, buscando o seu lugar ao lado dos homens para 
desempenhar as mesmas funções. As faculdades de agronomia, histo-
ricamente muito mais frequentadas por homens, experimentam agora 
um crescente número de estudantes do sexo feminino. Fora do meio 
acadêmico, existem inúmeros grupos e movimentos femininos.

Logo, a realidade rural termina por constituir-se num espaço de 
múltiplas formas de desigualdades sociais, de discriminação, de violên-
cia doméstica. de gênero e patrimonial o que, por conseguinte, traduz-se 
numa conjuntura de desvalorização do trabalho agrícola exercido pela 
mulher, ocasionando em dificuldades impostas com relação ao acesso à 

terra, aos créditos e aos insumos agrícolas.
Assim sendo, a superação desta situação adentra na modificação 

das relações de gênero a partir de ações emancipatórias e construção da 
autonomia da mulher camponesa, assim, somente através de sua partici-
pação nos diversos espaços de poder. será possível romper com a lógica 
histórica que permeia as desigualdades de gênero e de desvalorização 
do seu trabalho no meio rural e nos demais setores da sociedade.

Considerando os motivos apresentados, peço apoio dos nobres 
pares desta Casa para a aprovação do presente Projeto de Lei para que, 
assim, institua-se a política estadual de valorização da mulher no cam-
po, a fim de que se fomente políticas públicas no Estado do Maranhão 
voltadas tanto ao desenvolvimento da atividade rural da mulher no cam-
po, como na asseguração de sua plenitude emocional. física e psíquica.

Conto, pois, com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste 
projeto de suma importância para a geração vindoura de nosso Estado.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, em 14 / julho / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 332 /2022

Estabelece a alíquota de 0% para 
o Imposto sobre Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) para veículos de 
duas rodas de até 170 cilindradas no âm-
bito do Estado do Maranhão.

Art. 1º Seja estabelecido que a alíquota do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores (IPVA) que se encontra prevista em 
2% para motocicletas, seja diminuída para 0% em motocicletas com até 
170 cilindradas. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 12 de julho de 2022. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Recentemente foi promulgada pelo Presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco a Resolução 15/2022 que estabelece alíquota mínima 
igual a zero para o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) para motocicletas de até 170 cilindradas, como a proposta não é 
impositiva cabe aos Estados decidir sobre a aplicação.

Dessa forma se faz necessária essa aplicação no Estado do Ma-
ranhão pois segundo dados do Ministério da Infraestrutura, a moto é o 
veículo que possui a maior frota no Estado, sendo a maioria desta de até 
170 cilindradas. 

Existem razões bem fortes que explicam a atração dos maranhen-
ses pela motocicleta: baixo custo de aquisição e manutenção, economia 
de combustível e transporte rápido para qualquer localidade. Associa-
das a isso, a possibilidade de usar o veículo para gerar renda e a natural 
inclusão social que o transporte próprio traz às famílias.

Todos sabem da dificuldade de locomoção em áreas rurais e de 
menor poder aquisitivo, nestas áreas as motocicletas são o principal 
veículo de locomoção, sendo assim de fundamental importância, além 
disso esse veículo possuem porte leve, ou seja, não causam estragos às 
estradas e as pistas pavimentadas, sendo não onerosos na destinação 
dos recursos captados pelo Imposto sobre Propriedade de Veículos Au-
tomotivos (IPVA).

Por essas razões proponho a fixação de uma alíquota de 0% para 
motocicletas de baixa cilindrada, que atende a população nas suas ne-
cessidades mais básicas, sendo assim essa mudança de grande impor-
tância, pois fará uma enorme diferença para a população de baixa renda 
em todo o Estado do Maranhão.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 12 de julho de 2022. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 333 /2022

Dispõe sobre a concessão de van-
tagem pessoal a servidores do Quadro de 
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Pessoal Permanente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão e dá outras 
providências. 

Art. 1º. Os servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar Legisla-
tivo Operacional, especialidade de Motorista, passam a perceber soma-
dos em seus vencimentos-base, os valores correspondentes ao resultado 
da diferença das tabelas de vencimento dos cargos de nível médio de 
Assistente Legislativo Administrativo, com as tabelas de vencimento 
dos cargos de nível fundamental de Auxiliar Legislativo Operacional, 
ficando em seguida tal diferença convertida em Vantagem Pessoal No-
minalmente Identificável-VPNI, incorporada ao vencimento-base dos 
servidores.

 
Parágrafo Único. Fica considerado nos cálculos do Adicional de 

Tempo de Serviço, da Gratificação Técnica e de quaisquer vantagens 
ou descontos que tem por base o vencimento-base, a VPNI de que trata 
o caput. 

Art. 2º O disposto nos art. 1º desta Lei se aplica aos proventos de 
aposentadoria e as pensões amparadas pelo art. 7º da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 
conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em 12 
de Julho de 2022.

Deputado OTHELINO NETO               
Presidente

Deputado GLALBERT 
CUTRIM

1° Vice Presidente

Deputada ANDREIA REZENDE

Primeiro Secretário

Deputada DETINHA

2° Vice Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO

Segundo Secretário

Deputado RILDO AMARAL

3° Vice Presidente

Deputado PARÁ FIGUEIREDO

Terceiro Secretário

Deputado CÉSAR PIRES

4° Vice Presidente

Deputado PAULO NETO

Quarto Secretário

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei, motivado por requerimento adminis-
trativo formulado pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão (Sindsalem), que sustenta que houve erro 
na Lei nº 8.838/2008 (Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos 
Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão), uma 
vez que para o cargo de Auxiliar Legislativo Operacional, especialidade 
de  Motorista, que integra a categoria funcional de Operador de Nível 
Fundamental, foi exigido no último concurso, como requisitos de in-
gresso, a escolaridade de nível médio.

Que apesar da exigência legal da escolaridade do nível médio 
para a especialidade de Motorista, o padrão remuneratório desse cargo 
é de nível fundamental, sendo necessário a correção do erro material da 
Lei 8.838/2008.

Nesse mesmo sentido, por meio do Parecer nº 686/2015 de que 
trata o Processo Administrativo n°4702/2015, a Procuradoria Geral da 
Assembleia Legislativa entendeu que, embora esta Casa Legislativa es-
teja cumprindo a Lei nº 8.838/2008, “existe um erro material na referi-
da lei, ao exigir unicamente para a especialidade motorista o requisito 
básico de formação em nível médio” .

Dessa forma, e considerando que o cargo de Auxiliar Legislativo 
Operacional, especialidade de Motorista encontra-se extinto à vagar, 
na forma da Lei n° 11.534 de 03 de setembro de 2021, com seus atuais 
ocupantes gozando de todas as prerrogativas do cargo até sua aposenta-
doria, quando o cargo deixa de existir;

Considerando, que são 07 (sete), o universo de servidores afeta-
dos pelo erro material da Lei nº 8.838/2008 e que tal correção não traria 
impactos orçamentários expressivos nas folhas mensais de pagamento;

Considerando por fim, o interesse da Mesa Diretora em corrigir 
tal erro material na referida Lei;

Justifica-se o presente Projeto de Lei, onde faz-se necessário o 
reposicionamento remuneratório dos servidores prejudicados, com o 
complemento do vencimento-base do cargo de nível fundamental, es-
pecialidade de Motorista, até alcançar o padrão remuneratório do cargo 
nível médio, ficando esse complemento/diferença, convertido em van-
tagem pessoal aos servidores.

PROJETO DE LEI Nº 334 /2022

Dispõe sobre a garantia de acompa-
nhante às mulheres nas consultas, cirur-
gias, partos e exames, inclusive os gine-
cológicos, nos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde do Estado do Mara-
nhão. 

Art. 1º Fica assegurado às mulheres o direito a ter 1 (um) acom-
panhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas, cirurgias, partos 
e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e 
privados de saúde do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. O direito disposto no caput pode ser exercido, 
exclusivamente, pela mulher a ser atendida, na forma de solicitação de 
acompanhamento de outra pessoa que esteja presente no local.

Art. 2º Todo estabelecimento de saúde deve informar o direito a 
que se refere o art. 1º, em local visível e de fácil acesso às pacientes.

Art.3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 12 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar a promoção, pre-
venção e proteção da saúde da mulher, tendo o direito a ter um acompa-
nhante, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005) reconhece-se a 
violência de gênero como problema de saúde pública e de violação de 
direitos humanos e passa a ser conceituada como resultado de danos ou 
sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, adicionando-
-se ameaças, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida 
pública ou privada como tipos de violência contra a mulher; e com isso, 
deve-se iniciar programas de prevenção e enfrentamento a tal problema.

A garantia do direito ao acompanhante proporciona à mulher sen-
timentos positivos, como a sensação de amparo, coragem, tranquilidade 
e conforto, com consequente redução do medo e da ansiedade.

Registre-se que, no dia 11/07/2022, o caso do médico anestesista 
que estuprou uma mulher durante a cirurgia de cesárea, no Rio de Ja-
neiro, revoltou o país, e levantou o questionamento sobre direitos da 
grávida durante o trabalho de parto, principalmente sobre acompanhan-
tes nesse processo.

A Lei do Acompanhante ou Lei Federal nº 11.108 foi sancionada 
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em 2005 e assegura à parturiente o direito à escolha de um acompa-
nhante durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto, independente 
do grau de parentesco, no Sistema Único de Saúde (SUS), rede própria 
ou conveniada.

Todavia, o fato é que, as mulheres se sentem desrespeitadas e 
desprotegidas por práticas abusivas, ilegais, descabidas e afrontosas à 
sua condição e dignidade por parte de funcionários dos estabelecimen-
tos de saúde. 

Ademais, não é raro notícias escandalosas veiculadas nas grandes 
mídias por conta de pacientes abusadas sexualmente nos consultórios 
médicos quando da realização de exames ginecológicos.

Assim sendo, as mulheres não estão desamparadas somente nas 
situações de parto, mas também em simples consultas e/ou exames. 

Segundo dados da pesquisa Nascer do Brasil, do Instituto Fio-
cruz, realizada em 2014, mostram que 24,5% das mulheres não tiveram 
nenhum acompanhante durante o parto. 

É fato, portanto, que é preciso fornecer as condições necessárias 
para que meios de proteção cheguem às mulheres de modo efetivo, e 
assim corroborem para a diminuição dos índices estaduais. 

Cabe ao Estado de forma geral diminuir riscos de violências, bem 
como trazer mais segurança as mulheres, garantindo assim, cada vez 
mais meios de proteção, sendo importante a matéria dessa proposta de 
lei. Ressaltamos ainda, que deve ser informado ao paciente a existência 
deste direito, por meio de informativos.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção e defesa da saúde, matéria de natureza 
de direito fundamental e por expressa autorização constitucional, nos 
termos do art. 24, XII, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] 

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde; [...] (grifo 
nosso).

Outrossim, a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), enfatiza:
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o 

exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimen-
tação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 
à convivência familiar e comunitária.

§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir 
os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas 
e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositura, 
consolida os direitos previstos em leis, para a proteção e defesa das 
mulheres.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 12 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

INDICAÇÃO Nº 4966 /2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicito que, após ouvida a mesa, seja 
a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, e ao Sr. Aparício Bandeira, 
Secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando a construção de 01 
(uma) Creche no Bairro Todos os Santos, município de Paço do Lu-
miar.

O aludido bairro, que é bastante populoso, carece de serviços pú-
blicos. Desta forma, no sentido de dar atendimento a demanda da popu-
lação ali residente, solicito especial atenção para atendimento ao pleito.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 11 de julho de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4967 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Tiago José Mendes Fernandes, Secretário De Estado da Saúde 
(SES), solicitando uma Unidade de Especialidades Odontológicas do 
Maranhão (Sorrir), para o Bairro da Cidade Operária, Município de São 
Luís.

Com o objetivo de promover ações em diversas áreas da odon-
tologia, sugerimos que a implantação desde serviço seja feita na antiga 
Escola do Caic no Bairro da Cidade Operaria, que atualmente encon-
tra-se desativada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANOEL BECKMAN, EM 06 DE JULHO DE 2022. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4968 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Senho-
ra, Leuzinete Pereira Da Silva, Secretária De Estado Da Educação 
(Seduc) solicitando uma Unidade Do IEMA, para o Bairro da Cidade 
Operária, Município de São Luís.

Sugerimos que a implantação do IEMA seja realizada na antiga 
Escola do Caic no Bairro da Cidade Operaria, que atualmente encon-
tra-se desativada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANOEL BECKMAN, EM 06 DE JULHO DE 2022. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4969 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor, 
Hewerton Pereira, Diretor Geral do Detran, solicitando a implan-
tação de um posto avançado do DETRAN, para o Bairro da Cidade 
Operária, Município de São Luís.

Sugerimos que a implantação Posto Avançado do DETRAN, seja 
realizada na antiga Escola do Caic no Bairro da Cidade Operaria, que 
atualmente encontra-se desativada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANOEL BECKMAN, EM 06 DE JULHO DE 2022. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4970 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor, 
Paulo Casé Andrade Fernandes Rolim, Secretário De Estado Do 
Desenvolvimento Social, solicitando uma Unidade Do Restaurante Po-
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pular para o Bairro da Cidade Operária, Município de São Luís.

Sugerimos que a implantação do Restaurante Popular seja feita 
na antiga Escola do Caic no Bairro da Cidade Operaria, que atualmente 
encontra-se desativada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANOEL BECKMAN, EM 06 DE JULHO DE 2022. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4971 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços 
de infraestrutura na Rua do Amor, Parque Nice Lobão, São Luís/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4972 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura na Rua da Alegria, Quebra Pote, São Luís/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4973 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços 
de infraestrutura na Rua do Norte, Cohatrac,  Trizidela – São José de 
Ribamar/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4974 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Diego Baluz, 
solicitando a análise da viabilidade de aumento da  frota da linha Vila 
Esperança/term. São Cristóvão/ term. Cohab.

Pois, segundo relatos dos Alunos do IFMA, o ônibus se encontra 
fazendo dois trajetos, deste modo, o trajeto ficou mais longo, ocasio-
nando transtornos aos usuários.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4975 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Diego Baluz, 
solicitando a análise da viabilidade do aumento da frota da linha Socor-
rão II e alteração do ponto final da linha do Socorrão II para as proximi-
dades do Hospital Socorrão II. 

Pois, segundo relatos dos usuários, a linha mudou seu ponto final 
para o Jardim América, ocasionando transtornos aos usuários. Ademais, 
de acordo com a comunidade, os ônibus existentes são insuficientes 
para atender à demanda daqueles que dependem do transporte público 
de passageiros para se locomover

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4976 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão, o Sr. Marcos Aurélio Freitas, à Secretária de Estado 
das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e 
ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando o abas-
tecimento de água e construção de poço artesiano na comunidade Sitio 
Santa Eulália, Cohafuma, São Luís/MA

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4977 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura na Rua Santa Maria, Alegria, Maracanã, São Luís/MA. 
CEP: 65090-826

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4978 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza 
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da 
Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário Mu-
nicipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. 
André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governa-
dor do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise de viabi-
lidade de serviços de infraestrutura (pavimentação e recapeamento as-
fáltico) no Bairro Novo Cohatrac, CEP: 65110-000, nas seguintes ruas:

•	 Rua 01;
•	 Avenida Japonesa.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 

causados em decorrência da falta de serviços de infraestrutura básicos, 
dificultando a vida daqueles que vivem na região.

     
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-

LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4979 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na 
Rua 203, Cidade Operária, São Luís/MA

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4980 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, que seja encaminhado ex-
pediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, a Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise 
de viabilidade de serviços de  pavimentação asfáltica na Rua Abdênago 
Ferreira, Parque Jair, Paço do Lumiar/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4981 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente a Agência Estadual De Mobilidade Urbana e Serviços Públi-
cos, o Sr. Celso Henrique e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos 
Brandão, solicitando a análise da viabilidade do aumento da  frota da 
linha de ônibus T051 Cohama / São Cristóvão / Holandeses, pois, se-
gundo relatos, os veículos que se encontram em circulação não aten-
dem totalmente a demanda e, consequentemente, com a sua demora, 
ocasionando superlotação, além da ausência de segurança nas paradas 
de ônibus.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4982 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de saneamento 
básico e recapeamento asfáltico nas seguintes ruas do bairro de Fátima, 
nesta cidade:

•	 Rua Inácio Raposo, CEP: 65030-440;
•	 Rua Hugo da Cunha Machado, CEP: 65030-700.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 

causados em decorrência da falta de pavimentação asfáltica, dificultan-
do a vida daqueles que vivem na região já que se trata de um bairro 
antigo com diversas famílias com crianças e idosos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4983 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário Municipal de Desporto e Lazer, o Sr. Ricardo 
Luiz Serra Diniz, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer, o Sr. 
Naldir Vale, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de limpeza e 
manutenção da praça localizada na Rua Deputado João Henrique, no 
bairro de Fátima, CEP: 65030- 400, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, a ausência de um local dig-
no para lazer e prática de atividades físicas é frustrante, se tratando de 
um bairro antigo com diversas famílias com crianças e idosos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4984 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Diego Baluz, 
solicitando a análise da viabilidade de manutenção das paradas de ôni-
bus do bairro de Fátima, nesta cidade:

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de paradas de ônibus adequadas, fa-
zendo com que alguns ônibus passem direto, além de ficarem propensos 
a sol e chuva.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4985 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te à Secretária de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, a Sra. 
Lília Raquel Silva e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, 
solicitando a análise da viabilidade de inclusão no Mutirão Rua Digna 
da Avenida M, Loteamento Morada do Sol, Bairro Araçagy, próximo ao 
Veneza Home Center, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação, dificultando a vida 
daqueles que vivem na região.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 14 DE JULHO DE 2022. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4986 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja enca-
minhado ofício ao Governador do Maranhão, Exmo. Senhor Carlos 
Brandão, à Secretária de Educação do Governo do Estado, senhora 
Leuzinete Pereira da Silva e, ao Reitor da Universidade Estadual do 
Maranhão, Magnífico Reitor Gustavo Pereira da Costa, para que tome 
as medidas legais e administrativas necessárias, com vistas a viabilizar 
a instalação de um polo universitário da UEMA no município de CHA-
PADINHA com abertura do curso de graduação em Medicina.

Tal indicação se fundamenta na necessidade iminente de garantir 
condições favoráveis educacionais à população da região, ressaltando 
que vai acolher a demanda estudantil de todo Baixo Parnaíba. Na região 
existe um grande adensamento populacional, que muitas vezes precisa 
se deslocar grandes distâncias para prestar o tão sonhado vestibular em 
Medicina, por isso há um crescente e contínuo aumento desse pleito por 
parte dos jovens estudantes da região que clamam pela abertura do cur-
so de Medicina em Chapadinha, atendendo assim ao princípio constitu-
cional de direito à educação daqueles cidadãos. Na certeza do auxílio de 
nosso governador e do Reitor Gustavo Costa, somamos esforços para 
que este pleito seja atendido de maneira célere.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 13 de julho de 2022. – ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

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

SESSÃO SOLENE DO DIA 07 DE JULHO DE 2022 ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-
NÍCIUS LOURO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
VINÍCIUS LOURO – Legislativo nº 166/2019, de autoria do Deputa-
do Estadual Vinícius Louro. Convido, para compor a Mesa, o Senhor 
Francisco da Silva, homenageado desta Sessão Solene; o Sr. Raimundo 
Louro, ex-prefeito e ex-deputado estadual; a Sra. Carmen Lúcia, Dire-
tora do Centro da UEMA/Pedreiras; o Sr. Marcos Franco, Vice-diretor 
da Faculdade FEMAF/Pedreiras. Senhoras e senhores, eu sei que hoje 
é um momento de muita alegria, de festividade, de homenagem, mas 
eu não poderia deixar passar em branco um momento que aconteceu 
na nossa cidade, que foi o falecimento do Sr. Zélio Anselmo Braga, 
conhecido como Cearense, na cidade de Pedreiras. Da mesma forma, 
eu gostaria de pedir que todos ficassem na posição de respeito, e a gente 
tivesse um minuto de silêncio. O senhor Cearense foi seis vezes ve-
reador na cidade de Pedreiras e três vezes suplente. Foi um vereador 
que trabalhou muito para a cidade de Pedreiras, contribuiu, deixou o 
seu legado. Esse minuto de silêncio é a forma que a gente deixa aqui a 
nossa solidariedade e deseja os pêsames a toda a família. Eu gostaria de 
chamar o Deputado Neto Evangelista para presidir esta sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Convido o Deputado Vinícius Louro para 
ocupar a Tribuna da Casa e fazer um pronunciamento em alusão ao 
nosso homenageado de hoje.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor Deputa-
do Neto Evangelista, Presidente desta Sessão Solene; Senhor Francisco 
Rodrigues da Silva, homenageado desta sessão; Senhor Raimundo Lou-
ro, ex-deputado e ex-prefeito da cidade de Pedreiras; Senhora Carmem 
Lúcia, Diretora do Centro da UEMA/Pedreiras; e o Senhor Marcos 
Franco, Vice-diretor da Faculdade FEMAF/Pedreiras. Quero saudar a 
todos os convidados em nome do Professor Francisco, em nome de toda 
sua família. Para a gente é uma honra tê-los aqui na Assembleia Legis-
lativa, na Casa do Povo. Senhoras e Senhores Deputados, membros da 
galeria, imprensa, funcionário deste Poder e meus ilustres conterrâneos 
que hoje nos alegram com suas presenças, muito obrigado a todos pela 
presença. É com muita alegria que, no exercício deste mandato, por 
meio da confiança depositada em mim pelo povo do Maranhão, eu me 
sinto mais uma vez honrado em reverenciar e homenagear o filho de 
uma terra tão querida e amada, Pedreiras. A nossa Princesa do Mearim, 
hoje, por meio da Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego, apro-



  10       SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 10
vada por unanimidade pelos parlamentares desta Casa, homenageamos 
mais um educador que dedicou toda uma vida a serviço da educação, 
contribuindo decisivamente para o desenvolvimento científico, educa-
cional e tecnológico do Maranhão e do Brasil. O nosso homenageado é 
um militante apaixonado pela educação, é assim que ele se autodefine 
de peito erguido e voz firme, é daqueles educadores raiz que têm a mar-
ca da educação fincada no peito. Ele é o nosso professor Francisco, é 
assim que o conhecemos lá em Pedreiras e na região do Médio Mearim. 
O nosso querido professor nasceu em 18 de janeiro de 1957, no povoa-
do Gavião Real, na época município de Pedreiras. Filho de Mariano 
Rodrigues da Silva e Maria de Jesus Mendes Silva, ambos lavradores, 
estudou o curso primário no grupo escolar Moreira Mendes, cujo nome 
homenageia seu bisavô por ter sido o fundador daquele povoado. Aos 
15 anos de idade, ficou órfão de pai. Com incansável esforço e sonho 
de sua mãe, mudou-se para a cidade de Pedreiras com o objetivo de 
estudar e tornar-se professor. Desde então, demonstrou habilidades com 
cálculos na aritmética e na matemática, também boa influência na fala 
e explanação dos assuntos relacionados aos estudos. No ano de 1978, 
teve sua primeira experiência como professor da educação básica, no 
Colégio Professor Inah Rego. O professor Francisco Rodrigues, na luta 
incessante pelos seus ideais de dias melhores, sempre desenvolveu mais 
de uma atividade laboral, trabalhou como ajudante de pedreiro, vende-
dor ambulante, cacheiro viajante, porém, nunca abandonou o exercício 
do magistério. Como sempre diz: “Sou um militante apaixonado pela 
educação”. Além de professor de matemática, também ministrava as 
disciplinas OSPB, Organização Social e Política Brasileira, Sociologia 
e Filosofia, exatamente por ser grande admirador da música popular 
brasileira, MPB, que para ele era a fonte de inspiração para suas aulas. 
No ano de 1981, teve a felicidade de trabalhar no Colégio Gonçalves 
Dias, onde conheceu a jovem Professora Francisca Cilene Franco. Ca-
sou-se com ela, em 21 de maio de 1982, a qual muito contribuiu para o 
aperfeiçoamento da sua vida cristã, política e social. Dessa união matri-
monial, nasceram os filhos Marcos Vinícius Franco da Silva e Francisco 
Rodrigues da Silva Júnior. Em 1986, prestou o concurso público para 
a Superintendência de Campanha de Saúde Pública, Sucam, atingindo 
sua nota máxima, 100 pontos, ingressando assim na carreira de servidor 
público federal para agente de saúde pública. Foi no serviço público 
federal que abriu várias portas do conhecimento para o Professor Fran-
cisco. Com apenas oito meses de trabalho nos exercícios de operação de 
inseticida, borrifação com DDT, foi efetivado competindo com os de-
mais servidores para compor a seleta equipe da educação em saúde do 
Distrito Sanitário de Pedreiras. Com apenas seis meses de trabalho nes-
sa equipe, foi eleito coordenador da equipe de divulgadores sanitários, 
sob a coordenação regional da Sucam, representada pelo Doutor Braga 
e a Superintendência do Doutor Josélio Carvalho Branco, sendo amante 
da docência após trabalhar a semana inteira no combate às endemias no 
campo e na cidade. Todos os finais de semana, o Professor Francisco 
ministrava aulas no curso de magistério, com a criação e efetivação do 
SUS, Sistema Único de Saúde. o Professor Francisco participou como 
representante legal da FNS, da Funasa e de todas as conferências esta-
duais e nacionais de saúde da década de 1990, como também contribuiu 
na fundação dos primeiros conselhos municipais de saúde dos muni-
cípios e diversas regiões do Estado do Maranhão, mas o seu destaque 
mesmo foi sempre na educação. Em 2004, formou-se em Pedagogia 
pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Campus Bacabal, 
e pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Edu-
cacional de Machado, FEN. Foi o primeiro professor seletivado pela 
Universidade Estadual do Maranhão para ministrar a disciplina Meto-
dologia Científica no Campus de Pedreiras. Também ministrou Filoso-
fia e Sociologia em outras instituições de ensino superior no Estado do 
Maranhão. Professor Francisco, como é bem conhecido, sempre foi um 
homem muito sonhador, corajoso e ousado, inspirado em sua digníssi-
ma esposa, Dona Cilene Francisco, como gosta de chamá-la, que sem-
pre lhe proporcionou imensurável apoio, motivação e sobretudo amor. 
No ano de 2005, o casal ganhou uma filha de coração, Yasmim Cristina 
Franco. No ano de 2011, com o apoio de sua esposa e filhos, começou a 
realizar mais um de seus sonhos, que era fundar uma Instituição de En-
sino Superior, a instituição recebia o nome de Faculdade da Educação 
Memorial Adelaide Franco, FEMAF, em homenagem à senhora mãe 
de sua esposa, Cilene Franco. O apoio da família Franco não mediu 
esforços para tornar-se real e tão brilhante sonho que hoje contribui 
bastante com a educação superior e com o desenvolvimento social e 
econômico da região e de todo o território nacional com a modalidade 
presencial de ensino e ensino a distância, EAD. Hoje, o Professor Fran-
cisco Rodrigues da Silva sente-se um homem realizado ao lado de Dona 

Cilene Franco. É avô de duas netas, Giovana Fernandes Franco e Pérola 
Fernandes Franco. Diretor Presidente da Faculdade FEMAF, partilha a 
direção com a Professora Francisca Cilene Franco da Silva, diretora de 
graduação, Marco Vinícius Franco da Silva, vice-diretor, e Francisco 
Rodrigues da Silva Junior, assessor jurídico. Há uma similitude entre a 
Professora Terezinha Rego e o Professor Francisco. Ambos, ao seu tem-
po, nas suas áreas de pesquisa e conhecimento, buscaram a educação, 
buscaram na educação um único pilar que sustenta a nossa sociedade. 
Professor Francisco, esta Casa, Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, reconhece, de forma simbólica, hoje, os seus esforços, sua 
dedicação e o amor pelo ofício de transformar vidas por meio da educa-
ção. Tenho certeza de que, na prática, todos se juntam a nós em um só 
sentimento para dizer que você orgulha o Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Convido, neste momento, o Deputado Vi-
nícius Louro, autor da proposição, para fazer a entrega da Medalha à 
Senhora Terezinha Rego e ao Senhor Francisco Rodrigues da Silva. 
Concedo a palavra ao Senhor Francisco Rodrigues da Silva, o nosso ho-
menageado desta sessão solene. O senhor pode fazer uso da tribuna ou 
pode também falar daqui se achar melhor. Eu acho melhor da tribuna. 
E eu convido o Deputado Vinícius Louro para reassumir os trabalhos 
aqui desta sessão.

O SENHOR FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - Ilustríssi-
mo Sr. Deputado Othelino Neto, Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão; Ilustríssimo Senhor Deputado Estadual Viní-
cius Louro, autor deste magnífico momento que, nos momentos mais 
concentrados da vida, tentou me desmontar do emocional. Aqui, saúdo 
os demais parlamentares desta honrosa Casa, ora presentes, em nome da 
Faculdade FEMAF. A todos os meus conterrâneos, ilustres pedreiren-
ses, o nosso cordial bom dia. Estendo meus cumprimentos a este Plená-
rio, a todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas aqui presentes 
em nome da Diretora de Graduação, Professora Cilene Franco, minha 
esposa, e a meus filhos Marcos Franco e Francisco Júnior, também di-
retores da nossa tão honrada instituição. Por afeto, recordo também e 
me reporto à Yasmin Cristina por ser também filha do nosso casamento. 
Meus senhores e minhas senhoras, os agradecimentos, neste momento, 
nunca serão efêmeros nem pacíficos, pois se trata de um marco histórico 
das mais exponenciais relevâncias na vida de uma pessoa ou, em outras 
palavras, na história profissional de um incansável educador que, na 
luta incessante e no esmero labor do dia a dia, nunca se declarou can-
sado como também não cansamos de agradecer ao Deputado Vinícius 
Louro por ter se lembrado e por lembrar-nos dessa nossa caminhada. E 
eu enfatizo também que são 40 anos, exatamente a idade do deputado, 
são 40 anos de militância na história de Pedreiras, como bem fora colo-
cado pelo deputado. E o deputado, por ter reconhecido a nossa trajetória 
na educação, tornou-se sensível a nossa também instituição, a faculda-
de FEMAF, tal como também tem sido sensível às causas das coisas 
públicas na região do Médio Mearim. Assim, conjuntamente ao vosso 
pai, que eu considero com uma das maiores lideranças do nosso estado, 
Deputado Vinícius Louro, o nosso fraterno e estimado agradecimento 
ao meu amigo particular, Raimundo Louro, minha infinita admiração, 
amizade e gratidão. Minhas senhoras e meus senhores, bem sei que tal-
vez não tenha feito muito pela educação do nosso País, mas tenho a 
consciência de que, em todas as minhas práticas enquanto ser humano, 
estive presente como sujeito da ação educativa, objetivando transformar 
realidades neutras em perspectivas políticas para a promoção humana, 
a inclusão social e o desenvolvimento da nação brasileira. A Comenda 
Terezinha Rego é um dos maiores exponenciais nos quilates da minha 
história e da minha família, pois bem sei que sem a minha família não 
seria eu o professor Francisco, que muito ainda tenho, coletivamente, a 
fazer pela educação e pela nação brasileira, que me inspira, lentamente, 
a falar dos mais de quinze milhões de analfabetos que o Brasil ainda 
perdura. Isso é fruto deficitário de uma história desta nação. Mas temos 
educadores, senhoras e senhores, que acreditam nessa transformação 
social. E cito, mais uma vez, por enfática, a Professora Dra. Terezinha 
Rego. Trata se de uma das mais nobres expressões intelectual no campo 
da medicina alternativa e fitoterápica do Brasil. Afirmo por ter emergido 
ao privilégio em belos tempos idos dos anos noventa, quando tive a 
felicidade de ter sido seu aluno, Campus de Bacabal-UFMA, um pro-
grama de extensão. Quando fazia o curso de educação em saúde, pela 
Fundação Nacional de Saúde, fui aluno dessa ilustre doutora. E em suas 
aulas práticas tive o privilégio de conhecer a primeira farmácia verde do 
Maranhão, fundada pela doutora Terezinha Rego. E foi por estas e mui-
tas outras razões de oportunidades e privilégios intelectuais que sem-
pre me inspirou ao campo da pesquisa educacional, culminando com 
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a institucionalização da mais evoluída faculdade do Vale do Mearim, a 
nossa tão honrada Faculdade FEMAF. Instituição que, em apenas seis 
anos de credenciadas, chegamos a oito cursos. Dentre estes, podemos 
destacar os cursos mais importante deste país como os cursos de Direito 
e Psicologia, sem perder de vista a importância do curso de Pedagogia, 
porque é a massa preliminar que mobiliza e conscientiza toda a nação 
para resgatar o povo ágrafo e dar a luz, a claridade da sapiência. Eu digo 
isso porque sou pedagogo e digo isso porque é o exercício da docência 
mais lindo e sublime da arte de educar. Senhoras e senhores, quero ain-
da dizer que o Estado do Maranhão tem uma faculdade lá no centro ma-
ranhense, na macrorregião que recebe o fluxo de todas as outras regiões 
e que a Faculdade FEMAF atende com a sua missão institucional, que 
vem sendo cumprida ano após ano, quer seja no campo pedagógico, no 
campo administrativo, no campo patrimonial, sem perder de vista a sua 
visão inclusiva. Somos hoje a instituição de ensino superior sediada em 
Pedreiras que atende a macrorregião do centro maranhense em diver-
sas demandas sociais, quer seja no campo da extensão, da pesquisa, da 
promoção humana, que vai desde o acesso ao ensino superior à contra-
tação de mão de obra técnico profissional, docente, professores, rede de 
hotéis, restaurantes e outras logísticas. E aqui, senhoras e senhores, nos 
permita uma frase do cantor e compositor cearense Belchior. Eu colo-
quei de um cearense porque é homenagem à dona Adelaide Franco, que 
também é cearense e também tem uma história semelhante. “Sou ape-
nas um rapaz latino americano sem dinheiro no bolso nem no banco.” 
Mas sou eu, o Professor Francisco, que sempre conduzi, no coração e na 
mente, a arte e o exercício de fazer educação. E tenho dito: eu sempre 
tive um caso de amor com a educação. E, por enfática, tenho dito, eu só 
amo a dois seres aqui na terra, neste planeta: a arte de educar e a minha 
esposa, que está aí no plenário. E quando falo de parentes importantes, 
me retomo ao paradoxal dos termos, porque tenho parentes importantes, 
sim, minha família, como presentes aqui estão e são elas as pessoas 
mais importantes da minha história, ou seja, na história da minha vida, 
pois, sem a minha família, nós não estaríamos aqui. Caríssimo público 
presente, permita-me endereçar uma saudação muito especial e afetuosa 
a todos que fazem e constituem a família FEMAF; técnicos, coordena-
dores operacionais, coordenadores de cursos, nossos docentes, discen-
tes e correlatos, pois, sem essas pessoas, não estaríamos constituindo a 
melhor faculdade do estado do Maranhão no interior do estado. E é com 
muita humildade, compromisso e responsabilidade que é a instituição 
de ensino superior faculdade FEMAF, ora apresenta o maior índice de 
crescimento e desenvolvimento no nosso estado. Quer seja pela pes-
quisa, pela produção científica, somos o maior canal de inclusão social 
neste país, nesse estado. E eu quero me reportar a um deputado que já 
passou muito muitas vezes por essa casa, quando ele, em uma das suas 
frases célebres, dizia: É a inclusão do Maranhão pelo conhecimento. A 
faculdade pega essa sua frase e diz: A faculdade é a inclusão do povo 
do Maranhão pelo conhecimento científico e o desenvolvimento social 
e intelectual. E, sem enfática, precisamos ser claros, não trabalhamos 
para ser concorrente nem competidores de quem quer que seja. Quere-
mos ser exemplos. E exemplos a sermos seguidos sucessivamente com 
gerações futuras, onde eu destaco minhas netas, que serão as sucessoras 
dessa celebre instituição, porque isso nada mais é do que cumprir a 
missão institucional e a missão de educador, que só se declara cansa-
do quando partir para debaixo da lousa fria. Nesse planeta, que é um 
dia a certeza mais certa, sem redundância, que teremos, eu quero fazer 
aqui uma pequena colocação, deixar minha marca na história da edu-
cação deste país, porque não se deixa marcas sem entrar na história, 
nem se entra na história sem deixar marcas, porque não se faz política 
educacional sem competência nem existe educação superior sem com-
promisso. Além disso, as ações políticas são também permeadas pela 
ética. Quando isso ocorre ao inverso, é descompromisso e descarta a 
competência. Falo isso da função do educador ao compromisso político. 
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-
NÍCIUS LOURO – Professor Francisco, depois que a gente chega aqui 
na Casa do povo e vem à tribuna desta Casa, a gente sente um pouco o 
peso da responsabilidade, onde nós falamos aqui para todo o Brasil e o 
mundo. E Vossa Excelência, como sempre, um lorde, um destaque com 
as suas palavras, com os seus entendimentos e seus ensinamentos. Pa-
rabéns, Professor Francisco. Eu gostaria de convidar para usar a tribuna 
o ex-prefeito e ex-deputado Raimundo Louro. Vamos ver se ele ainda 
tem prática, gente.

O SENHOR RAIMUNDO LOURO – Senhoras e senhores, fun-
cionários deste poder. Quero saudar aqui o Deputado Vinícius Louro, 
que assume a presidência desta Casa, hoje, nesta grande homenagem 

ao meu amigo Professor Francisco Rodrigues da Silva. E não poderia 
deixar de saudar a Dona Cilene, sua esposa, seus filhos, como o Júnior, 
Marcos Vinícius, também, Franco, Carol. E saudar toda a comitiva do 
Professor Francisco, que chegou a esta Casa para lhe apoiar. E hoje, 
Professor, é um dia muito importante para nós. Acompanhar e dar a 
César o que é de César, esse mérito a sua pessoa. Não poderia deixar 
de saudar também minha amiga Professora Carmem, que me ajudou 
muito quando eu fui Prefeito de Pedreiras e, por força do povo de Pe-
dreiras e da região do Médio Mearim e do Maranhão, nós conseguimos 
o curso de Direito. O primeiro curso de Direito da UEMA, no Estado do 
Maranhão, foi do Deputado Raimundo Louro para Pedreiras, pelo qual 
lhe agradeço pela ajuda. E a UEMA, naquela época, não tinha corpo 
para concluir esse ensino lá em Pedreiras, e doou uma bolsa para cada 
estudante que concluiu o Curso de Direito aqui em São Luís. E eu fui 
patrono dessa turma. Mas me sinto honrado, Professor, em poder estar 
aqui com o senhor. E lhe conheço de muito tempo. Acompanhei sua 
trajetória lá na Funasa, quando também fui prefeito. O senhor me aju-
dou muito não só na parte de educação quanto também na parte social. 
E hoje é merecida essa comenda a sua pessoa. E parabenizar pela FE-
MAF, criada no nosso município, onde está formando muita gente, ago-
ra, com vários cursos, como o curso de Direito e tantos outros cursos. 
Para nós é motivo de orgulho ser pedreirense, ver a nossa terra crescer 
na educação, que é o pilar do nosso país, onde começa a formar, fazer 
as pessoas na educação. E o senhor contribui muito com isso. E conte 
com o nosso apoio, com o apoio do Deputado Vinícius Louro, com o 
meu apoio para que possamos juntos melhorar a qualidade de vida do 
povo do Maranhão e também a educação da nossa cidade Pedreiras. 
Pedreiras, hoje, está de parabéns, porque o Professor Francisco recebe 
essa comenda com grande merecimento de serviços prestados. E eu di-
zia para seu filho ainda agora: o Professor Francisco é um gigante, um 
homem de fé, lutador, perseverante e merece. E essas homenagens têm 
que se fazer, meus amigos e minhas amigas, é quando as pessoas estão 
vivas. Não é depois que morrem que você vai homenagear. É homena-
gear enquanto as pessoas estão lúcidas, estão vivas. E o Senhor merece. 
E eu tenho certeza que o Maranhão está de parabéns. Hoje a FEMAF já 
tem no Maranhão 50 polos. E isso vai estender mais, com fé em Deus, 
não só no Maranhão como em outros estados. E, nesta Casa, na Assem-
bleia Legislativa, com fé em Deus, Vinícius Louro, retornando, vai lhe 
ajudar a expandir não são para o Maranhão como para outros estados. 
Bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
VINÍCIUS LOURO – Raimundo Louro, como sempre, não perdeu a 
prática, Professor. E sem papel. Espero que ele não tenha saudade desta 
Casa. Quero chamar meu xará, filho do professor Francisco, Marcos 
Vinícius, para que possa usar a tribuna desta Casa.

O SENHOR MARCOS VINICIUS - Meu muito bom-dia a todos. 
Quero saudar aqui e agradecer ao Excelentíssimo Deputado Vinícius 
Louro, inclusive pela oportunidade de me pegar de surpresa aqui e fa-
lar na tribuna, mas é um momento bem importante. Quero agradecer a 
presença de todos e falar que, hoje, pessoalmente, profissionalmente e 
como filho do Professor Francisco, é um momento sublime em minha 
vida. É um momento em que passa um filme por toda a história da 
nossa família, por toda a história que Professor Francisco construiu. E 
hoje é agraciado por essa linda homenagem concedida por nosso ami-
go Deputado Vinícius Louro, que é uma homenagem justa, porque foi 
uma história realmente linda e uma história que se resume muito numa 
frase que ele enfatiza: “sou apaixonado pela educação.” E essa paixão 
pela educação ele consegue transmitir esse amor para todo mundo que 
convive com ele, para todo mundo que trabalha com ele. E não é à toa 
que, hoje, estamos aqui com o plenário lotado. Aqui nós temos pessoas 
do centro-oeste do Maranhão, do sul do Maranhão, do norte do Mara-
nhão. O Maranhão como um todo está bem representado aqui e veio 
presenciar esse momento ímpar na nossa vida, na nossa história, o qual 
me deixa muito orgulhoso. Educação, sobretudo, educa por conceitos, 
por valores e por atitude, por compromisso. Eu acho que a gente, eu 
enquanto filho e todo mundo que trabalha com o Professor Francisco 
também foi muito educado pela atitude, pelo compromisso dele com 
a educação, por fazer a coisa certa. E eu acredito que os filhos e todo 
mundo vai seguir esses passos deixados por ele. É um homem que já 
tem um lindo legado na sua vida e que será seguido por todos e que 
essa justa homenagem, como bem disse o nosso líder Raimundo Louro, 
é importante ser feita em vida. Dá um gás para a gente continuar. Dá 
um gás e um exemplo para quem trabalha com ele, também, seguir os 
passos. E é um momento de muita felicidade e só tenho a agradecer a 
Deus e a todos aqui presentes por isso. Um forte abraço.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-

NÍCIUS LOURO – Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de 
vocês. A presença de vocês nos honra. Aqui também, na Assembleia 
Legislativa, vejo muitas pessoas conhecidas das nossas cidades, como 
Pedreira, Trizidela do Vale. Eu aqui, em São Luís, quando a gente rece-
be pessoas, principalmente de Pedreiras e Trizidela do Vale e da nossa 
região, a gente se sente em casa, se sente à vontade. Sempre querendo 
agradar, Professor Francisco, quando chega aqui, porque a nossa luta é 
árdua, é grandiosa, é difícil. E quando a gente encontra um conterrâneo 
aqui em São Luís, de Pedreiras, eu sempre convido para almoçar, con-
vido, às vezes, para jantar, para estar mais próximo e até mesmo con-
versar para saber como é que está a cidade. E, Professor Francisco, aqui, 
nas suas palavras, eu quero lhe parabenizar pelo seu discurso. Até posso 
concordar que o senhor não tem o dinheiro no bolso, mas na conta, tem 
muito, não é? E quando o senhor falou ali do tempo que o senhor vem 
trabalhando com a educação, há uns quarenta anos, eu fiquei assim um 
pouco triste, porque o senhor disse a minha idade, porque são poucas as 
pessoas que sabem. Quem olha assim: “Não, o Deputado Vinícius Lou-
ro tem 23 anos, 24 anos.” E também quero lhe parabenizar pela sua vida 
conjugal, pela declaração de amor que o senhor coloca aqui, expondo 
isso com a Dona Cilene, com a Professora Cilene. Isso é público, é no-
tório, uma vida construída com o esforço do casal. E isso que a gente vê 
em Deus que é realmente o sustentar, o pilar, que é a família. Então pa-
rabéns. O senhor é o homenageado, mas quem se sente honrado sou eu 
por estar proporcionando esta honraria e dizer que conte sempre com o 
Deputado Vinícius Louro. A gente tem um trabalho intenso na cidade de 
Pedreiras, Trizidela do Vale, região do Médio Mearim e, graças a Deus, 
estamos galgando aí buscar para que a gente possa continuar esse tra-
balho. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão. 

SESSÃO SOLENE DO DIA 11 DE JULHO DE 2022 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada para a entrega dos Tí-
tulos de Cidadão Maranhense aos Senhores Guilherme de Avelar de 
Carvalho Nunes e Jorge Maciel de Sousa e das Medalhas de Honra 
ao Mérito Manuel Beckman e José de Ribamar Oliveira Canhoteiro ao 
Senhor Frederico Veloso e ao jovem Davi Hermes de Sousa de Olivei-
ra. Convido, para compor a Mesa, o advogado Senhor Guilherme de 
Avelar Carvalho Nunes, homenageado desta sessão. Convido também 
o Senhor Davi Hermes de Sousa de Oliveira, também homenageado 
desta sessão. Receba-os, por favor, com uma salva de palmas, pessoal. 
Convido também o Senhor Frederico Veloso de Castro, também ho-
menageado por essa sessão. Convido ainda o Senhor Jorge Maciel de 
Sousa, também homenageado desta sessão solene. Agradeço a todos, 
desejo um ótimo dia a todos e todas que aqui estão. Hoje, nós estamos 
realizando uma sessão solene para homenagear quatro personalidades, 
quatro pessoas que muito contribuíram, dentro das suas atividades, de 
forma direta e indireta, para o avanço do Estado em várias áreas: na 
área da cidadania, na área dos direitos humanos, na área do exercício 
dessa atividade fundamental que é a advocacia. Em razão da pandemia, 
o calendário de atividades da Assembleia acabou sendo prejudicado e 
muitas dessas homenagens já deveriam ter sido entregues há muito tem-
po. Por essa razão, para que nós não deixemos mais para depois aquilo 
que nós temos a oportunidade de fazer hoje, é que nós decidimos fazer 
esta sessão solene conjunta para que os quatro homenageados pudessem 
receber as suas comendas, os seus títulos na manhã de hoje. Agradeço 
muito a presença de todos vocês. Cada homenageado aqui vai, antes 
de receber a comenda, claro, fazer a sua fala. Nós preparamos vídeo 
também, o pessoal aqui da Assembleia já recebeu os vídeos, está tudo 
no ponto, e nós vamos apresentar cada um de vocês. Eu espero muito, 
Guilherme, Fred, Davi e Jorge, que vocês gostem desses vídeos, pois 
retratam a história de vocês. Para começar aqui, nós vamos apresentar o 
vídeo em homenagem ao advogado Guilherme Avelar Nunes, que rece-
be hoje o Título de Cidadão Maranhense. 

(Apresentação de vídeo)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

DUARTE JÚNIOR - Parabenizo, daqui a pouco, o novo maranhense. 
Digo que o Guilherme e o Jorge Maciel vão sair daqui hoje... Se já não 
fazem, vão fazer. Vão sair falando égua, bebendo guaraná Jesus. Nesse 
sentido, eu também convido todos a conhecerem um pouco mais da his-
tória do Jorge Maciel, que hoje também receberá a comenda do Título 

de Cidadão Maranhense. Por favor, podem acompanhar o vídeo sobre a 
história resumida de Jorge Maciel. Relembro algumas questões que não 
constam no vídeo, mas que me chamaram atenção, Jorge, que é o fato 
de utilizar os outdoors para poder fazer campanha de conscientização: 
Jogue lixo no lixo. Recolha as fezes do seu animal. Preserve o meio am-
biente. Respeite a cidade. E é algo que você é que está abrindo mão do 
lucro, né? Então, parabenizo você e esse título, aqui, para te incentivar 
a empreender mais, gerar mais emprego, renda e, claro, fazer com que 
você possa avançar nessas campanhas. Já, já, todos os homenageados 
vão ter a oportunidade de falar, inclusive você, Davi. Daqui a pouco, 
você vai falar ali na tribuna. Primeiro, eu estou apresentando aqui a 
história de vocês no vídeo. Agora tem aquele rapaz bonito, elegante, 
que está ali só de toca, não é, Fred? Mas está de sunga, também, claro. 
O Fred teve que frisar aqui, vocês não ouviram no microfone, mas ele 
disse: “Eu não estou, claro, ali de touca, óculos, preparado para na-
dar e para ser mais um campeão vitorioso dentro e fora das piscinas”. 
Eu quero convidar todos vocês que ainda não conhecem a conhecer 
um pouco mais dessa história admirável do meu querido amigo, grande 
atleta, dentro e fora das piscinas, Frederico. Por favor, podem acom-
panhar o vídeo. Não é todo dia que a gente recebe aqui na Assembleia 
o cara que bateu Michael Phelps, não é, gente? Uma salva de palmas 
mais uma vez. O Davi está me perguntando aqui se tu bateu mesmo o 
Michael Phelps? Ganhou! Não é “bateu”. Ele entendeu. O Davi está 
dizendo aqui que quer umas orientações, porque o sonho dele é ganhar 
do Michael Phelps. Davi, por sorte, tu estás mais novo do que o Michael 
Phelps e eu tenho certeza que vai dar certo. Por isso que eu botei vocês 
dois aqui juntos. Daqui a pouco vocês vão trocar ideias aí. Eu vou, no 
momento certo, falar um pouco mais sobre cada um deles, mas para-
béns, Fred. Muito orgulho de lhe receber aqui e de lhe entregar essa que 
é a maior comenda da Assembleia, que é a Medalha Manuel Beckman. 
Parabéns pela sua história, pela sua vitória. E quando eu friso, destaco 
“dentro e fora das piscinas” é porque, além de ser um atleta exemplar 
que não tem metade dos incentivos atletas de outros estados, de outros 
países têm, tem um trabalho social fundamental que muita gente aqui, 
se não conhece, precisa conhecer. Parabéns a você, meu amigo Fred. 
Concluo aqui apresentando um vídeo do meu querido amigo e irmão, 
um cara que eu sou fã demais, que é o Davi Hermes, que é outro atleta 
também campeão dentro e fora das piscinas. Assistam com muito ca-
rinho esse vídeo que retrata um pouquinho da história do meu querido 
amigo David Hermes. 

(Apresentação de vídeo)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

DUARTE JÚNIOR – Estou falando para o Davi que o vídeo dele até 
demorou porque era muito prêmio, era muita coisa. E eu: “Rapaz, vai 
ser vai ser um longa-metragem. É muita coisa.” Teve que resumir, Davi, 
senão não dava certo. Meus amigos, chegou o momento em que nós 
vamos entregar os títulos, as medalhas a todos os nossos homenageados 
e, após a entrega, já devidamente cidadãos maranhenses, já agraciados 
com as suas respectivas medalhas, nossos homenageados farão o uso da 
palavra na tribuna aqui da do plenário da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão. Então vamos fazer a entrega nesse primeiro momen-
to do Título de Cidadão Maranhense aos senhores Guilherme Avelar de 
Carvalho Nunes e Jorge Maciel de Souza. Vejam que o tempo, professo-
ra Amanda, foi muito bom comigo, com o Guilherme, não é? Ele esteve 
presente no dia em que eu recebi o Título Cidadão Maranhense, aqui 
na Assembleia, do Deputado Othelino Neto. E agora nós vamos fazer 
a entrega da Medalha de Honra ao Mérito Manuel Beckman ao senhor 
Frederico Veloso de Castro, José Ribamar de Oliveira Canhoteiro, ao 
jovem Davi Hermes de Souza Oliveira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - E agora nós vamos fazer a entrega da medalha 
de honra ao mérito Manuel Beckman ao senhor Frederico Veloso de 
Castro, José Ribamar de Oliveira Canhoteiro, ao jovem Davi Hermes 
de Souza Oliveira. Bem, meus amigos, nós agora vamos dar início aos 
discursos dos homenageados. Vou começar aqui da esquerda. Convido 
o mais novo cidadão maranhense para ocupar a tribuna e falar sobre a 
homenagem sobre a cidadania maranhense, sobre esse momento, fique 
à vontade, meu querido amigo maranhense Jorge Maciel.

O SENHOR JORGE MACIEL - Que maravilha, que momento. 
Eu gostaria que os céus registrassem esse momento. Gostaria de pedir 
ao pastor Geovaldo, da Igreja Batista Farol, onde frequento que pu-
desse fazer uma oração para que registrasse no livro da vida os céus 
esse momento, é muito importante, por gentileza pastor, se os amigos e 
convidados quiserem ficar em pé, por favor, pastor. 

O SENHOR PASTOR GEOVALDO – Oremos. Pai amado, que 
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privilégio tremendo nós temos, de desfrutar do dia que o Senhor tem 
nos concedido, um dia tão especial na vida desses homenageados aqui, 
da forma como o senhor tem trabalhado na vida de cada um deles, oh, 
Deus, cada um na sua função, na sua área. Te damos graças porque o 
senhor é o doador da vida, e aqui temos 04 exemplos de pessoas que 
têm se dedicado de uma forma direta e indireta, de ouvir o senhor e 
dar para a comunidade do muito do que o senhor tem feita na vida 
deles. Em especial, oh, Deus, eu quero agradecer pela vida do Jorge, 
companheiro, amigo, membro ali da igreja, que tem se manifestado ali 
oh, Deus, o carinho e o amor dele por essa terra. Terra esta, que tam-
bém estou aprendendo a conhecer e a amar, Pai, de uma forma muito 
especial peço as tuas bênçãos sobre a vida de cada um de nós aqui, Pai, 
que estamos aqui, e em especial pelo estado do Maranhão, Tu mais do 
que ninguém sabes das necessidades do Estado, da beleza que o Estado 
tem, do potencial que o Estado tem. Então ser, com cada um de nós, 
nós agradecemos ao senhor pelo privilégio de fazermos parte dos teus 
propósitos para o Maranhão. Obrigado por tudo, pois oramos em Cristo, 
amém, senhores. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.

O SENHOR JORGE MACIEL - Eu sempre começo com uma 
frase que eu já levo na minha vida para todos os momentos, todos os 
títulos, todas as homenagens. Eu sempre digo que a Deus toda honra, 
toda glória, todo louvor e toda majestade. Então, esse momento não 
seria diferente. Então, quero dizer que a Deus por esse título toda honra, 
toda glória, todo louvor e toda majestade. Obrigado a Deus, obriga-
do ao deputado Duarte Júnior que viu em mim merecedor desse título 
na verdade né. Eu não sou, eu sou um batalhador, um sobrevivente, 
comerciante. Há quase trinta anos no Maranhão com todas as dificul-
dades, com todas as lutas. E o senhor, essa parceria viu em mim essas 
possibilidades, essas minhas atividades que têm desenvolvido na minha 
empresa, gerado emprego com essas dificuldades que tivemos com o 
Covid, pós- Covid antes do Covid, tudo isso. Mas, Deus foi o susten-
tador; Deus nos indicou; Deus nos trouxe até aqui. Obrigado, deputado 
Duarte Júnior, pela sua sensibilidade, pela sua honestidade, por honrar a 
sua palavra. E, cada dia mais o senhor empenhado em causas humanas, 
causas de animais. Parabéns. Deus certamente lhe reserva um lugar me-
lhor no futuro. Estamos juntos. Obrigado. Quero agradecer também a 
minha esposa que está viajando ela deva estar me vendo ou me ouvindo 
pelo Youtube, pelo Instagram, pelo Face, há vinte sete anos convivendo 
comigo, não chegaria aqui à toa, se ela não me desse suporte, se não 
orasse por mim. Então, a gente só mostra os resultados, mas tem muito 
treino pela frente né, tem muita luta, muita batalha, e a minha esposa, 
me suportou, me suporta, me ama, e me colocou nessa situação, graças 
a Deus, obrigado a Deus, isso é verdade né, casamento é não é fácil, mas 
se não tiver amor, se não tiver paciência, então obrigado Eliana Maciel, 
parabéns, esse título também é seu. Na sequência das homenagens, dos 
agradecimentos, eu disse lá no Instagram, quando eu fiz o texto, tem 
muita gente que me ajudou a chegar até aqui, eu seria injusto se citasse 
alguns nomes, esqueceria de outros, mas eu quero agradecer aos vários 
pastores, vários amigos sinceros, honestos, são poucos, quero agradecer 
a minha equipe, que tá ali atrás, que carrega no pesado, que como meu 
bandeco comigo, quero agradecer o pastor Geovaldo, que está, que eu 
estou, está sob a orientação deles. estou sobre o pastoreio dele, quero 
agradecer a equipe, Marcelo, Denílson, Lago e a Paulo Lima que não 
pôde estar aqui, que também esse pessoal que veio comigo né, que estar, 
porque, é muito bom aparecer no Youtube, aparecer na no Instagram, 
só a coroa, e a luta, e as pessoas que carregam junto com você, então, 
quero dizer isso, quero agradecer a todos os convidados que vieram, 
prestigiar esse humilde servo aqui, para receber esse título, quero agra-
decer demais, quero dizer que Deus possa abençoar, guardá-los, a nossa 
empresa está aqui há 27 anos prestando serviço na área de publicidade 
com Outdoor, somos hoje duzentas placas de outdoor prestando vários 
serviços, como disse o deputado, botando campanhas relevantes, não 
só comerciais, mas campanhas, mensagens evangélicas, mensagens de 
alerta clareando algumas coisas, trazendo alguns benefícios para a ci-
dade, campanhas publicitárias para não sujar a cidade. Então, o empre-
sário, o comerciante ele não é só business, não é só dinheiro, é algumas 
prestações de serviços além de geração de emprego, de renda que a 
gente compartilha, e outras ações que fazemos à Instituições, como doa-
ções que muitas vezes não está no registro, não está no foco, não está 
no Instagram, mas está acontecendo, né? porque tudo hoje é pra postar, 
postar, postar. E nem sempre a gente posta algumas coisas, não deve se 
postar. Então, obrigado a todos os amigos, obrigado a Deus, obrigado a 
minha esposa, obrigado às igrejas e os pastores que oraram por mim e 
obrigado, sim. Muito obrigado por tudo. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

DUARTE JUNIOR - Agradeço ao querido Jorge Maciel, vejo a sua 
alegria, o Jorge foi uma das pessoas que quando a gente se conheceu 
aqui nos corredores da Assembleia e ele falava da: Duarte, poxa eu 
já trabalho aqui no Maranhão há tanto tempo, já empreendo aqui no 
Maranhão há tanto tempo, tem tantas pessoas que trabalham na minha 
empresa, faço isso, faço aquilo, eu tenho um sonho. E eu pensando que 
ele tinha um sonho, assim, qual era o sonho dele, meu Deus! viajar pra 
Paris eu já vi que ele viajou, eu vi ali no negócio, ali num vídeo. Qual 
o sonho que ele tem, já é tão bonito, eu que tenho um sonho de andar 
com cabelo bem penteado igual ao dele. Eu tento, eu e Davi a gente 
fica toda hora que se ajeitando. Davi, a gente tem que comprar esse 
negócio aí. Depois a gente vai perguntar: Jorge, eu queria fazer um 
pedido. Entregue esse segredo para nós, para mim e para Davi, que eu 
e o Davi, a gente tem uma mania de toda hora passar a mão no cabelo. 
A gente tem que pegar esse gel dele, Davi, que isso aí é genuíno, pode 
ter ventania, cair outdoor, mas não despenteia o cabelo do Jorge. Davi, 
a gente é igualzinho até nisso, eu também não gosto de gel. Isso aqui é 
para dizer que ele está bonito, entendeu? O Jorge fala: Duarte, eu quero 
receber o Título de Cidadão Maranhense. Ele se emocionou, falando. 
Já me prometeram e não cumpriram. Eu: Rapaz, bora resolver. E de-
morou. E ele sempre: Cadê o título? Cadê o título? Cadê a Tarine, meu 
Deus? A chefe da nossa assessoria está lá atrás. Tarine, deu certo. Ligar 
para a Tarine todo dia e tal. Reclamava, mas deu certo, foi aprovado. E, 
hoje, você, Jorge, é cidadão maranhense. Parabéns. Eu quero muito, de 
coração, que isso sirva de incentivo imaterial para que você faça mais, 
mais precisa ser feito, investir mais no Maranhão, gerar mais emprego, 
mais renda, fazer ações sociais. A comunicação é importante, os meios 
de comunicação são sujeitos implementadores de políticas públicas. Às 
vezes, você se passa e olha uma placa com um aviso Jesus te ama, jogue 
lixo no lixo, e são coisas que fazem a pessoa refletir, são frases simples 
que fazem a pessoa parar para pensar. Então, que você faça mais isso, 
que você possa doar mais para entidades que trabalham com trabalhos 
voluntários sobre o dia da pessoa com deficiência, sobre aquelas causas 
que mais precisam. Então, isso é para que você tenha um incentivo e te-
nha um dever porque agora você é cidadão maranhense e muito precisa 
ser feito, e o Maranhão tem pressa. Fechado? Parabéns ao maranhense 
Jorge Maciel. Convido agora o outro mais novo maranhense para que 
ocupe a tribuna e fale sobre essa importante cidadania. Com a palavra, 
meu querido amigo e advogado, Doutor Guilherme de Carvalho Nunes.

O SENHOR GUILHERME DE CARVALHO NUNES – Primei-
ro, bom dia a todos. Estou aqui hoje emocionado com uma data e um 
momento tão especial para mim e para minha família. Agradecer ao 
Deputado Duarte Júnior, deputado, amigo, irmão de tantas trincheiras, 
tantas jornadas. Agradecer a minha família na pessoa do meu irmão 
que está aqui, Felipe, agradecer a minha esposa Ingrid que foi mais 
um grande presente que Deus me deu aí nos últimos dois anos e meio, 
presente esse que me foi apresentado por Duarte Júnior também. Nossa 
história nos vinculou em vários momentos. Então, mais de 20 anos no 
Maranhão, vindo da Bahia, vim ainda criança e quando vim para o Ma-
ranhão, eu pensava: Não, é o fim do mundo. Eu não vou. Eu não vou. 
Pai, eu quero voltar. E em pouco tempo, eu me apaixonei por este Es-
tado, eu me apaixonei por esta cidade e, de lá para cá, construí uma his-
tória. E uma história, Deputado Duarte, não é construída só com fatos, 
conquistas, títulos. Ela é construída por pessoas e é por essas pessoas 
que hoje eu estou aqui. Hoje, eu estou aqui pelas pessoas que participa-
ram da minha vida e participaram dessa história nos últimos 20 anos, 
por isso que a cada uma delas eu fiz questão de mandar o agradecimento 
antes do dia de hoje. Registro aqui para minha alegria a presença de 
Rodrigo Marques, que me acompanhou e me incentivou muito ainda na 
escola como empreendedor. Eu via nessa família, na família Marques, 
não só ele, mas Cidinho também, tia Lu. É a intenção de que não adianta 
você ser bem- sucedido, você ser muito bom no que você faz se você 
não conseguir mudar um pouco do mundo, se você não conseguir deixar 
algo para a sociedade. E eu fico muito feliz de estar hoje recebendo esse 
título ao lado de pessoas que também pensam como eu, pessoas que 
são muito bem-sucedidas no que fazem não só do ponto de vista em-
presarial, mas também no esporte. Cada um de vocês, cada um de nós 
conquistou o que era possível conquistar e ainda vai conquistar muito 
nas nossas funções, naquilo que a gente escolheu fazer para viver, mas 
todos que estão aqui presentes também deixam a contribuição para a so-
ciedade, e é isso que talvez nos faça cidadãos maranhenses hoje. Não é 
o sucesso que a gente obteve no que a gente fez, mas aquilo que a gente 
deixou para a sociedade do Maranhão. E isso tem muito a ver inclusive 
com que, desde 2012, eu e Duarte conversávamos sobre a importância 
não só de ser muito bom no que precisávamos fazer porque nós não 



  14       SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 14
somos filhos de ninguém, nós não somos herdeiros de nada, nós não 
fomos abençoados de berço assim, abençoados que eu digo com status, 
mas fomos abençoados com a educação e com o caráter que nos fez 
querer ir além. Tivemos que ser muito bons no que a gente faz, não é, 
Duarte? Mas a gente conquistou e decidiu deixar o nosso legado para a 
sociedade maranhense. Nesses 20 anos aqui, cresci enquanto pessoa, eu 
me formei enquanto pessoa, o Maranhão me deu minha filha que é meu 
maior patrimônio. O Maranhão me deu a advocacia. Como apaixonado 
pela advocacia, tive ao meu lado outras pessoas, porque história se faz 
com pessoas, e fico feliz em ter aqui, ao meu lado, hoje, não só o advo-
gado me dando o Título de Cidadão Maranhense, que participou dessa 
jornada, mas outros tantos advogados que fizeram parte dessa jornada 
por meio do Instituto de Apoio à Advocacia, o Grupo Vem Comigo. 
Fico muito feliz com a presença e com a história que nós construímos. 
Esse título não é só meu, esse título é de todos nós. O Guilherme advo-
gado só pode deixar um legado para a história do Maranhão e vai dei-
xar ainda mais porque eu tenho, ao meu lado, grandes profissionais nas 
trincheiras da advocacia. Fazer pela advocacia é fazer pela sociedade. 
Então, queria registrar aqui também meu agradecimento ao Iradson, ao 
Hugo Passos, ao Diego Menezes, a Olívia Castro, ao Anderson Guima-
rães. Todos vocês tiveram uma participação muito especial em tudo isso 
que eu construí no Maranhão. Para não me alongar, Duarte, tu sabes que 
eu gosto de palanque, eu queria deixar um outro agradecimento muito 
especial à sociedade do Maranhão como um todo, que é um povo que 
recebe qualquer pessoa que vier de qualquer outro Estado, de qualquer 
outro país, chegando ao Maranhão, é muito bem recebido. Eu fico muito 
grato ao que a sociedade do Maranhão fez por mim e ao que a cidade 
de São Luís fez por mim. Em novembro de dois anos atrás, novem-
bro de 2020, eu estava recebendo o Título de Cidadão Ludovicense na 
Câmara dos Vereadores e falei que não é um agradecimento da cidade 
comigo aqui, hoje não é um agradecimento do Estado do Maranhão 
para comigo, eu é que sou grato ao Estado do Maranhão. Não é o Es-
tado do Maranhão que me deve algo, eu ainda me sinto em dívida com 
o Estado do Maranhão por tudo que ele me deu. Se tudo der certo, se 
Deus quiser, eu terei a oportunidade, por mais 20 anos, de fazer o que 
faço de melhor, que é ser advogado e ter ao meu lado grandes soldados 
da sociedade, soldados para a sociedade que mostram que não adianta 
só viver de teoria, a gente tem que mostrar na prática, Duarte. Então, 
fica aqui meu agradecimento a todos os presentes, meu agradecimento 
mais que especial a você, Duarte, pelos mais de 10 anos de parceria 
em prol da sociedade, em prol do que a gente traçou para nossas vidas. 
Um agradecimento especial também a Karen, sua esposa, ao Luca que 
nasceu, que é outro presente que o Maranhão recebeu, que, com certeza, 
te fez melhor como ser humano e vai te fazer ainda muito melhor. E que 
a gente possa continuar fazendo o que temos feito. Você na política, eu 
na advocacia, mas sempre pensando em deixar um legado para a socie-
dade. Fazer um agradecimento mais que especial àquela pessoa que me 
abraçou, talvez no meu momento mais difícil, que é minha esposa. Mais 
uma vez obrigado por ter estado ao meu lado, obrigado por estar ao meu 
lado e obrigado por fazer mais do que deveria e muito mais do que era 
necessário. Você com certeza tem grande participação nesse título. Mui-
to obrigado por estar ao meu lado e por viver comigo essa história. E, 
por fim, firmar um compromisso como firmei na Câmara. Hoje eu saio 
daqui maranhense sim, de fato e de direito dessa vez, mas o Maranhão 
ganha, Duarte, mais um grande soldado em prol deste Estado que tem 
um potencial gigantesco e que ainda sofre tanto. Porque, se a gente fizer 
o que a gente faz, cada um na sua qualidade, pensando não só em ter 
satisfação financeira, claro, e pessoal, mas colocando uma sementezi-
nha para que este Estado cresça ainda mais, eu já me dou por satisfeito. 
Obrigado a todos, obrigado à Mesa. É um prazer de estar aqui. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR – Cumprimento o querido amigo cidadão mara-
nhense Guilherme Avelar de Carvalho Nunes. E quero aqui sublinhar 
a vocês algumas razões que me levaram a apresentar o projeto de ci-
dadania Maranhense ao Guilherme. Guilherme veio para São Luís em 
98. Meu querido amigo Rodrigo Marques, fico muito feliz de lhe ver 
aqui. Sua presença, assim como de muitos outros colegas, meu querido 
amigo Kelson, Diogo, Ingrid, que já foi muito bem citada e homena-
geada. O Guilherme, em 98, veio para São Luís e dizem, Guilherme, 
que as amizades se renovam de sete em sete anos. Rodrigo deve saber 
quem é que disse isso, mas alguém falou que, de sete em sete anos, as 
amizades se renovam. E se a amizade continuar após sete anos é por-
que é real, #oficial. É real, oficial, é verdadeira. E o Guilherme é um 
desses amigos que já ultrapassou acho que duas vezes em sete anos. A 
gente se conhece há muito tempo. E o Guilherme, desde quando eu o 

conheci na faculdade, fui professor do Guilherme tanto na graduação 
como na pós- graduação, via, desde a faculdade, ele como representante 
de turma, já um excelente aluno, um aluno brilhante. Se destacava já 
na turma. Em seguida, na pós-graduação, no movimento de defesa do 
consumidor. Movimento esse que a gente foi para dentro das escolas, 
em 2012 e 2013, palestrando em cada escola do município de São Luís, 
em cada escola pública para levar conhecimento sobre Direito Consu-
midor. Eu via nele uma garra, uma vontade muito grande. E há uma 
diferença, dentre outras, mas há uma diferença que eu queria destacar 
entre mim e o Guilherme. O Guilherme conseguiu algo muito além do 
que eu consegui, porque todos vocês sabem, hoje, eu estou na política, 
sou advogado, professor. O Hugo Passos estava me falando... Ele é da 
primeira turma de Direito Constitucional do IDP e eu sou da segunda. 
Ele falou assim: “Duarte, já recebi o meu título. Já defendi a minha tese 
e, mesmo nessa correria toda do mundo, eu qualifico nesse mês a minha 
tese em doutorado em Direito Constitucional.” E claro que a gente não 
consegue fazer isso só, Guilherme. Eu quero aqui agradecer também a 
Tarine, que é uma grande amiga, parceira de luta, advogada, que tem me 
ajudado muito nas atividades aqui na Assembleia e tem me inspirado 
muito a não desistir; Amanda, do doutorado, porque, de fato, é muito 
difícil. Não por acaso eu citei a Amanda. A Amanda é outra pessoa que 
me ajuda bastante. Ela tem me ajudado muito ali no Ceuma. “Amanda, 
lança essas notas aqui para mim, pelo amor de Deus.” A Amanda vai 
lá, lança para mim. Quando eu vejo, eu nem peço: Duarte, olha, eu já 
justifiquei aquele atraso. Ah, meu Deus! A Amanda tem a minha senha. 
Então eu, quando digo isso, quero dizer, Guilherme, que você foi gran-
de parceiro durante todos esses anos, um grande amigo que me ajudou 
muito. Em 2015, você me ajudou, ao lado da Tarine, da Ingrid, a montar 
aquilo que nós fizemos no Procon de 2015 até 2018. Muitos falavam 
que não ia dar certo e a gente conseguiu. E você foi além. Eu não sou 
filho de nenhum político e consegui me destacar nessa área, que é uma 
área onde é muito comum passar o poder do pai para o filho, para o 
neto. E talvez muitos, hoje não saibam, Rafael, muitos hoje não saibam, 
Felipe, que o Guilherme é filho de um advogado que foi meu professor. 
E ele conseguiu fazer aquilo que eu vejo que é mais difícil, ter um pai 
de sucesso na advocacia e superar aquilo o que o seu pai fez, que não 
foi pouco, foi muito, ao ponto em que hoje as pessoas não sabem que o 
Guilherme tem um pai advogado e que tem um escritório de advocacia. 
Então, Guilherme, parabéns pelo exercício da advocacia. Parabéns por 
mostrar para o Maranhão o que é a jovem advocacia ao lado de grandes 
amigos. Você recebe, hoje, esse Título de Cidadão Maranhense pelo seu 
trabalho, meu amigo Kelson, na área do ensino jurídico, da jovem ad-
vocacia, da luta pela valorização do advogado e da advocacia. E aquilo 
que faltava, hoje, não falta mais, porque você já fez pela advocacia, 
pelos advogados, pelo ensino jurídico muito mais do que muitos advo-
gados que têm, na sua certidão de nascimento, São Luís-Maranhão ou 
o nascimento em alguma cidade dos duzentos e dezessete municípios 
do nosso estado. Você não nasceu por aqui porque a gente não pode 
escolher onde a gente nasce, mas você escolheu vir para cá e deixou teu 
nome na história. Parabéns ao maranhense Guilherme Nunes. Parabéns. 
E, nesse sentido, já passo a palavra ao Fred. E eu estou tentando tornar 
essa Sessão Solene o mais informal possível. Mas, Fred, vou te dar duas 
pressões porque eu não vou deixar essa pressão no meu amigo David, 
não. Mas a Karen, a minha esposa, está acompanhando pelo Youtube. 
Está passando ao vivo no Youtube, na TV Assembleia. Tudo isso aqui 
está sendo transmitido ao vivo. E esse horário de meio dia aqui é horário 
que tem mais audiência. E hoje nós estamos batendo todos os recordes 
de audiência no Youtube, Davi. Então tem muita gente nos assistindo 
agora nesse momento. E a segunda pressão, Fred, é porque o Jorge já foi 
logo agradecendo, pedindo desculpa pela esposa suportá-lo. O Guilher-
me já foi falando “Obrigado, Ingrid” 300 vezes. E agora você tem uma 
outra missão também dentro do seu discurso de você citar ali aquela 
moça que está com aquele celular lilás, ali, filmando. Então não esque-
ça. Eu estou logo avisando aqui para ele não esquecer, porque agora ele 
tem que prestar uma homenagem muito maior a sua esposa. Terceira 
pressão, eu vi que não está com a aliança, mas a família aprova. Claro, 
com certeza. Então com vocês o meu querido amigo Fred, o homem que 
bateu o Michael Phelps. Pode ficar tranquilo. O Fred, para se sentir em 
casa, qual foi a primeira coisa que ele pediu? Água, entendeu? Então 
pode beber água, Fred, tranquilo.

O SENHOR FREDERICO VELOSO - Bom dia a todos. Exercer 
agora o dom da palavra, não é isso? Eu estou acostumado a subir no 
bloco de partida, a competir com outros exímios nadadores, os caras 
que mais treinam do mundo. É o que eu estou acostumado. Agora aqui 
é, para mim, novidade. Eu, no final, se vocês quiserem vir subir aqui, 
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sentir a magnitude desse lugar aqui, eu aconselho porque é muito bom. 
É arrepiante estar aqui. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer 
a indicação do Deputado Duarte Júnior, que teve a sensibilidade de in-
dicar, logo de uma vez, dois desportistas na história da Medalha Manuel 
Beckman, que, por sua vez, premia desembargadores, figuras ilustres 
do Maranhão. E o Duarte, com toda sua sensibilidade, indicou logo 
dois atletas, o meu amigo Davi, sou fã, e me indicou também. Então 
me sinto muito honrado, muito feliz. Gratidão enorme por estar aqui e 
receber essa medalha. Medalha essa que tem um peso muito importante 
tanto quanto as medalhas nas Copas do Mundo de natação. E agrade-
ço. Destaco aqui a presença dos meus familiares, dos meus pais, da 
minha família, que está aqui, no contexto geral, a minha avó; Antônio 
Veloso; a Cida; a tia Silvana, que me viu nascer; a Carol, meu amor; 
a minha irmã; o Lucas; a minha princesa Maria Fernanda. Te amo. É 
muito bom ser homenageado em vida e poder agradecer os parentes, os 
meus ancestrais em vida, também, nesse momento, sem dúvida, ines-
quecível da minha carreira de atleta. E quero destacar aqui o pessoal do 
esporte presente, o nosso amigo Professor Diego, Loredo, a Denise, o 
Professor Osvaldo, a Dani, que está ali também. São pessoas que estão 
no convívio ali da vida, na beira de piscina, sempre desenvolvendo o 
nosso esporte. E a indicação dessa Medalha quebra um paradigma, é 
um divisor de águas no desenvolvimento do esporte da nossa sociedade. 
Esporte esse que tem muito a contribuir com o local que a gente vive no 
contexto geral. E num primeiro momento, eu optei por morar fora, ir pra 
os Estados Unidos, desenvolver as minhas técnicas, as minhas habilida-
des, treinar com os líderes do ranque mundial e, antes disso, treinando 
aqui no Maranhão, consegui recordes de tudo aquilo que foi mostrado 
no vídeo. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, que é a potên-
cia mundial em todos os aspectos econômicos, de saúde e esportivo, 
consegui sair de lá como recordista nacional. Então, de alguma forma, 
eu fiz por onde para conseguir esses resultados, esses êxitos. E, poste-
riormente, eu fui para a Europa, consegui bater recordes, desenvolver 
minha natação, meu esporte e, sem dúvida, viajar para Dubai, sair com 
uma medalha, viajar para Suécia, ser finalista. Ir pra Berlim ganhado 
Michael Phelps. É, ser recordista nos Estados Unidos. Ir para China, 
jamais iria pra China se não fosse esporte na minha vida. Fui para China 
duas vezes, numa primeira oportunidade fiquei em segundo lugar. E na 
segunda oportunidade fiquei em quarto, quase belisquei essa medalha 
para a gente. E em todos os lugares que eu fui, eu fiz questão de levar 
a bandeira do nosso estado de alguma forma incentivar a nova geração. 
De alguma forma desenvolver o esporte. Porque é como nosso amigo 
premiado Guilherme falou nada adianta os nossos títulos os nossos re-
cordes se a gente não faz a diferença na vida do próximo. Então voltar 
para São Luís e ver que alguns atletas estavam desistindo do esporte por 
falta de incentivo. De ver que alguns treinadores estavam indo para ou-
tros segmentos profissionais porque o esporte não era tão valorizado as-
sim. Eu decidi ficar indo batendo de frente contra todas as opiniões dos 
que fazem esporte de maneira geral porque nós temos atletas que obti-
veram sucesso ao sair do estado que é o caso da Ana Paula do Handebol 
fazendo muito sucesso na Rússia. A Isiane Castro fez muito sucesso na 
WNBA. O próprio Codó foi atleta olímpico, medalhista olímpico, foi 
treinar em São Paulo. E eu voltei e todo mundo, Fred não faz isso, vai 
treinar fora. Eu falei, pessoal, o segundo corre igual corre um segundo 
no Japão, nos Estados Unidos, na nossa luta é contra o tempo, não é por 
ser melhor do que alguém, é um desafio pessoal. E esse desenvolvimen-
to do desafio pessoal, uma melhora minha, uma melhora do recorde no 
campeonato europeu. Então não é nada fácil. E o fato de que chegar 
aqui ver a falta de incentivo do nosso estado me fez voltar e desenvolver 
o projeto Braçada Olímpica. Projeto é esse que atende crianças matricu-
ladas em escola pública no qual a gente oferece num primeiro momento 
esporte com aulas de natação, que é um esporte caro, que a gente dá 
touca, óculos todo material, lanches antes e depois do treino. E, ao con-
versar com as crianças, com os pais dessas crianças eu percebi um certa 
um certo vazio num contexto cultural e de responsabilidade ambiental 
dessas crianças. Então me organizei, arregacei as mangas fui com as 
crianças fazer a coleta seletiva de lixo nas praias para que elas pudes-
sem desenvolver uma responsabilidade ambiental. Fizemos visitas em 
museus, fizemos visitas em teatros, atividades essas que elas nunca ti-
nham tido a oportunidade de fazer, visto que o contexto familiar deles 
não os permitem. E consegui desenvolver também ida ao cinema que 
foi a primeira vez da maioria das crianças do projeto uma ida ao cinema, 
uma coisa que é de praxe na nossa bolha. E a além das paredes daqui 
da Casa do Povo, tem centenas de milhares de pessoas, de crianças que 
merecem uma oportunidade, e proporcionar o esporte, ver as crianças 
participando dos campeonatos, sendo vitoriosos, batendo recordes ma-

ranhenses, uma criança num projeto social que aprendeu a nadar em tão 
pouco tempo, já se desenvolveu e conseguiu medalha para mim é muito 
mais gratificante do que somente ganhar uma medalha para estrangeiro 
consegui uma medalha, isso não me completava tanto. Então por isso 
eu desenvolvi o Projeto Braçada Olímpica, e me sinto muito honrado, 
o parabenizo você, eu sou o seu fã pelo seu empenho, você tem um 
notório reconhecimento em todo o Estado do Maranhão. E eu tenho o 
esporte como um sentido de contribuir para o desenvolvimento da so-
ciedade, uma criança que está treinando ela não está fazendo mal para 
ninguém, ela está treinando, está se desenvolvendo, está aprendendo 
valores éticos e valores morais que o esporte ensina, responsabilidade 
com horário, respeito e hierarquia com os professores, saber perder, 
saber ganhar, é desenvolvimento interpessoal de saber lidar com os 
amigos, e desenvolvimento interpessoal, que é o autoconhecimento. 
Então me sinto muito honrado, e estou à disposição pra que todas as 
crianças dos 217 municípios do nosso estado, tenham a oportunidade 
que eu tive, para poderem se desenvolver no esporte culturalmente 
com responsabilidade ambiental, e contem comigo pra que o nosso 
Maranhão seja visto como estado de respeito, e o estado que vai crescer 
graças a nossas ações, tento deixar que essa gota no oceano como um 
incentivo pra que a gente possa ter uma pegada de atleta de não apenas 
ir para o treino, mas, de ir para o treino com aquela vontade de fazer 
melhor do que a gente fez sempre melhor do que ontem. Então acho que 
no contexto geral todos os parlamentares, quero agradecer a decisão 
unânime, por terem aceitado que eu pudesse receber essa medalha que 
é de extrema importância pra mim para minha família essa medalha que 
também é de vocês, me sinto muito honrado, quero destacar o meu amor 
pela Carolina que está ali muito presente na minha vida presente de 
Deus na minha vida também, e é isso, muito obrigado a todos obrigado 
pela atenção. E vamos fazer de tudo para que o nosso Maranhão tenha o 
seu devido respeito, e que o nosso esporte possa contribuir de fato com 
o desenvolvimento da nossa sociedade, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Agradeço parabenizo ao senhor Frederico Velo-
so de Castro homenageado com a medalha Manuel Beckman, uma das 
medalhas mais importantes aqui, comenda mais importante da Assem-
bleia, homenagear sua família. Fred ele foi homenageado não só pelo 
fato dele ser o cara maranhense, foram poucos. Mas, o cara que bateu 
Michael Phelps. Acho que... Levanta a mão por favor quem já sabia 
disso aqui quem já sabia? Fala sério. Todo mundo sabia mesmo? Ah 
porque aqui tem pessoal do Davi Hermes que que também é da galera 
da natação. Tu já queres falar agora tu não sabia. Vou passar aqui vem 
cá chega aqui pertinho. É que ele disse quer falar sobre o Frederico 
vamos lá falar rápido.

O SENHOR DAVI HERMES – Olha, eu sei que vocês que estava 
levantando a mão é sobre o Frederico né. É Frederico é ser que ele é um 
atleta de natação de ponta, eu não sei se ele ganhou de Michael Phelps, 
mesmo assim Frederico você cara, você ganhou de Michael Phelps 
você é um cara que maranhense, você conseguiu ganhar a medalha pri-
meiro lugar de Michael Phelps. Entendeu. Eu confio muito em você. 
Você sempre será meu ídolo, eu sou muito teu fã. E eu também eu gosto, 
aprendi a nadar nado borboleta, não só com o Osvaldo nem Denise. É 
com Michael Phelps que eu aprendi.

O SENHOR FREDERICO VELOSO - Davisão, eu sou muito seu 
fã acompanho todos os seus campeonatos torço demais por você. Siga 
o espaço do professor Osvaldo foi ele que me ensinou a nadar. Então 
você está em ótimas mãos eu tenho certeza que você vai ter muito mais 
vitórias para nosso Maranhão viu. Conte com a nossa torcida.

O SENHOR DAVI HERMES – Frederico, pelo Michael Phelps e 
com professor Osvaldo.

O SENHOR – Fã, acompanho todos os seus campeonatos, torço 
demais por você, sigo os passos do professor Osvaldo, foi ele que me 
ensinou a nadar, então, você tá em ótimas mãos, eu tenho certeza que 
você vai ter muito mais vitórias pra nosso Maranhão viu, conte com a 
nossa torcida.

O SENHOR – Pelo Federico, e pelo Michael Phelps, esse ano 
está bem, e conto com o professor Osvaldo Teles. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Ô meu Deus, rapaz essa sessão, está sendo pra 
mim, uma das melhores, a melhor Sessão Solene, eu estou nos meus 
últimos dias aqui na Assembleia pessoal, eu vou pruma disputa maior 
agora, que eu também assim como os atletas aqui, eu gosto de desafios, 
vou, sou pré-candidato deputado federal, e eu tenho certeza que essa 
sessão aqui, vai ficar gravada no meu coração, pra eternidade, é uma das 
coisas que eu vou me orgulhar muito na vida, e quando eu fiz essa per-
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gunta, se alguém sabia aqui, que o maranhense, em algum momento na 
história derrotou o Michael Phelps, é porque isso precisa ser divulgado, 
e quando eu entrei aqui na Assembleia, eu não mudei a minha essência 
,não mudei a o meu caráter, eu costumo afirmar, que se você é bom você 
fica melhor quando você tem poder, quando você tem dinheiro, você 
fica melhor, se você é ruim, fica pior, fica mais ganancioso, a essência, 
o caráter não muda, mas você melhora, você amadurece, mas uma das 
coisas que eu mudei, quando entrei na Assembleia, porque eu criticava 
muito, eu olha, eu sou contra esse negócio de dar medalha, de dar título, 
porque isso gasta dinheiro, gasta estrutura, e não muda muito a vida 
das pessoas, eu pensava isso antes de ganhar eleição, e hoje estar como 
deputado, e eu mudei isso, aprendi, porquê de fato muda gente, eu tenho 
certeza que não só pra eles que merecem essa homenagem, mas pra que 
as pessoas possam ver um pouco mais do que estão fazendo, e ter isso 
como exemplo, e hoje o Frederico, ele tá tendo a oportunidade dar mais 
visibilidade a toda essa atividade, não só, e aqui não diminuindo, mas 
não só, ao fato de ter ganho o Michael Phelps, mas do campeão que 
ele é fora das piscinas, do trabalho social que ele faz, e que deveria ser 
muito mais incentivado pelos políticos, pela política, pelo governo, seja 
municipal, seja estadual. E eu falo aqui, gente, porque a gente precisa 
fazer mais. É como ele falou: quando uma criança ou um jovem está 
numa piscina, é um esporte que é caro, não é fácil, não é como uma 
quadra de futebol, não é como um campo de futebol, uma quadra de 
futsal, que tem na sua estrutura, é uma piscina, tem um custo de manu-
tenção, de construção. Quando a gente tem o acesso próximo daqueles 
que mais precisam, a gente está a garantir uma política de educação, 
uma política de inclusão e garantindo que aquela pessoa tenha mais 
disciplina, mais qualidade de vida. Por isso, Frederico, parabéns por ser 
esse campeão ainda maior fora das piscinas. A gente já se conhece e, 
cada dia que passa, a gente se conhece mais profundamente. A tua avó 
não veio, né? Cadê? Ah, a senhora está aqui, eu li o seu livro, sabia? 
Parabéns. Olha, eu não estava lhe reconhecendo, a senhora está mais 
elegante, mais bonita, hoje, com essa camisa florida. A senhora está 
tímida? Ah, nem parece. Quero aqui homenagear a avó do Fred, que 
é uma escritora. Tive a oportunidade de comprar o seu livro, ler o seu 
livro. Dizer para a senhora e para todos os familiares que torcem pelo 
Fred parabéns pela educação, pois ele é um campeão também fora das 
piscinas. E por te conhecer cada vez mais, Fred, pode ter certeza, meu 
amigo, que onde eu estiver, como eu puder, eu vou estar ao teu lado 
para que você possa fazer cada vez mais. Parabéns. Amém. Estamos 
juntos. Parabéns ao Fred que recebe hoje a Medalha Manuel Beckman. 
Para concluir, pessoal, eu quero pedir a vocês que recebam com muito 
carinho. Parabéns, nós que ficamos felizes de recebê-la aqui. Parabéns, 
continue sendo essa inspiração para todos nós. E é verdade que está 
cada dia mais linda, viu? Parabéns. Eu quero pedir a todos aqui que re-
cebam, com muito carinho, hoje a Assembleia está entrando para a his-
tória. É a primeira vez que a gente vai ouvir uma pessoa com trissomia 
do cromossomo 21, que não tem nenhuma diferença para todos nós, as 
pessoas se acham normais, ninguém é normal, gente, todos nós somos 
diferentes, é normal ser diferente, e o Davi tem um cromossomo a mais, 
só isso! Não é não, Davi? Para mim, para o meu coração, para minha 
família, o Luca, a Karen, eles estão assistindo, minha mãe, minha sogra, 
tem toda uma rede de apoio lá em casa, tem que ver! A Judite, está todo 
mundo assistindo você, Davi. Eu quero muito que você ocupe a tribuna 
para falar porque você vai ser a primeira pessoa com o T21 a falar na 
tribuna da Assembleia. Parabéns por ser esse cara que quebra barreiras, 
quebra paradigmas e serve como uma luz, um farol para todos nós. Eu 
quero muito que vocês recebam, com muito carinho, meu querido ami-
go Davi Hermes, que é um exemplo para todos nós.

O SENHOR DAVI HERMES - Eu vou concluir com o que o 
Frederico falou: a gente estar aqui não é fácil. Então, isto aqui está exi-
gindo um belo esforço para mim. Agradecendo ao Deputado Duarte, 
agradecendo aos meus técnicos, Diego Loredo, Marquinhos, Osvaldo e 
Denise, aos meus amigos também treinam comigo, minha amiga Lara 
Beatriz, minha amiga da Escola Crescimento, eu tenho amigos que não 
estão aqui, estão me assistindo na televisão da faculdade, eu também 
agradeço muito a vocês. Vocês são inspirados amigos que adiante, para 
frente, a gente vai ter grandes metas. Eu sou muito famoso, mas não é 
fácil para mim estar aqui. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar 
a Deus. Depois, eu agradeço aos meus pais que sempre estão ao meu 
lado, porque a minha mãe é uma garota espetacular, hoje é o aniversário 
dela e, se hoje é aniversário dela, prefiro dar o meu recado para ela. 
Mãe, você para mim é uma garota que sempre teve o sonho na minha 
vida a ser um atleta mundial. Também eu quero ganhar a do Michael 
Phelps. E meu pai, eu sei que você vai gostar disso aqui. Vocês dois são 

os melhores pais da minha vida. E também vou falar um pouquinho so-
bre o meu texto. Excelentíssimo Senhores Deputados e Deputadas, pro-
fissionais de educação física, minha família e meus amigos. Bom dia. 
Eu estou muito emocionado por receber hoje a Medalha Jorge Ribamar 
de Oliveira e pela minha carreira de atleta de natação. Agradeço a todos 
os deputados, especialmente ao Duarte Junior. Eu sei que o Luca, que é 
o filho dele, vai ser um garoto especial para mim, vou ser professor dele. 
Obrigado por essa indicação, Duarte Junior, pela Assembleia aqui me 
tira de ponta. E também eu tenho com certeza um destaque muito im-
portante que eu recebi hoje. A minha vida de natação começou aos três 
meses de idade. Sempre treinei na Escola Viva Água com a Denise e o 
Osvaldo e tive ótimos professores de ginástica, musculação e natação. 
Todos eles sempre buscaram que me educasse muito. Agradeço a todos. 
Agradeço também meus pais e meu irmão, que é muito importante. Eu 
sei que meu irmão está me escutando. Ele vai ser um irmão desde futuro 
especial para mim e está sempre ao meu lado. Muito importante o apoio 
do Governo do Maranhão, da SEDEL, através da lei de incentivo ao 
esporte ano passado. Tive o apoio da Equatorial. Esse ano, com muito 
orgulho, o patrocínio da Equatorial estará comigo. Agora vou falar um 
pouquinho da síndrome de Down. A síndrome de Down é uma carac-
terística, não é doença. Ela vem acompanhada por muito preconceito. 
As famílias ouvem: “ele não vai andar, não vai falar, não vai estudar, 
não vai conseguir.” Mas nós conseguimos tudo: ser atleta, estudante, se 
formar, trabalhar, namorar e casar e ter uma vida feliz. Família, socie-
dade, acredite em nós. Sigo como atleta na busca por mais competições, 
por mais torneios maranhenses, brasileiros e mundiais. Busco também 
continuar meus estudos para me tornar um grande professor de educa-
ção física e poder ensinar outras pessoas a praticar esporte. Obrigado a 
todos. Agora vou falar um pouco para o Duarte. Duarte, V. Exa. sempre 
será um grande companheiro, amigo, para a gente aqui. V. Exa. vai ser 
um grande pai. O Luca está olhando. Não fica assim triste, porque ele 
vai vencer na vida.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - É sim, claro, obrigado. Pessoal, sei que a gente 
avançou na hora, mas já estamos encaminhando para o final. E eu quero 
concluir essa sessão solene fazendo um último convite aqui para o pai 
e a mãe do Davi Hermes, que Cledma faz aniversário hoje, não sabia, e 
para o George. Porque como todos vocês sabem eu e a Karen recebemos 
um diagnóstico de que o nosso primeiro filho tem síndrome do cromos-
somo vinte e um em dezembro do ano passado. E, no meio disso tudo, 
vem muita coisa, muito medo, muito receio. E a homenagem para o 
Davi é para todos nós. Todos nós, não só pais de pessoas com deficiên-
cia, crianças neurodivergentes, como nós para pais de pessoas neurotí-
picas, pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. A homenagem 
para o Davi, a presença do Davi, a fala do Davi é para todos nós. É uma 
luz no fim do túnel. Quem nunca pensou que não seria possível chegar 
a determinado lugar? Quem nunca pensou que não conseguiria apresen-
tar um trabalho, que não seria capaz de defender um TCC, de concluir 
um mestrado, um doutorado, de conseguir aquela vaga no mercado de 
trabalho, de passar no vestibular? E hoje você, Davi, para todos nós, 
não só para o Luca, não, para todos nós, você serve como exemplo. E a 
tua fala foi perfeita. Teve improviso, teve piada. Todo orador... Rodrigo 
Max está aqui acompanhando. Ele viu. Todo orador, como fazer o me-
lhor discurso, tem que ter verdade, tem que ter sentimento, tem que ter 
aquela pitada de humor para quebrar o gelo. E você fez a leitura daquilo 
que tu tinha programado falar, então foi um dos melhores discursos 
que eu assisti aqui na Assembleia. Você é uma inspiração para todos 
nós, pessoas com ou sem deficiência. E quando no início eu falei que é 
normal ser diferente, todos nós somos diferentes, é porque essa palavra 
machuca muito, Jorge. Eu, quando disse do diagnóstico do Luca nas mi-
nhas redes sociais, às vezes, as pessoas sem querer são preconceituosas, 
elas são capacitistas, elas ofendem. Graças a Deus, a gente está tendo 
um acompanhamento muito, muito, muito forte de muitos profissionais, 
de amigos, de uma rede de apoio de família. E eu quero aqui agradecer, 
em primeiro lugar, a minha esposa, porque se eu já a amava, eu, hoje, 
amo dez mil vezes mais. Ela está assistindo. Ela vai ficar com raiva de 
mim, mas, hoje de manhã, quando estava saindo de casa, ela falou as-
sim: “Tu sabe que ontem a gente completou aniversário de casamento?” 
Aí eu: “Eita, meu pai, eu esqueci.” Aí eu respondi na defesa como bom 
advogado: “Mas tu também esqueceu.” “Mas eu nem sabia que ontem 
era dia dez.” Eu: “Sabia, sim, porque tu mandou para mim um lembrete 
para eu pagar a mensalidade do doutorado, mas deixa eu te falar. Não 
importa se a gente esqueceu, o que importa é que eu te amo.” Aí ela 
falou assim para mim: “Meu amor, mas sabe, eu estou me achando mais 
feia...” mais isso, mais aquilo. Gente, pelo amor de Deus, está a coisa 
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mais linda do mundo, cada dia mais linda, tanto fisicamente, como por 
eu ter hoje uma mulher de verdade ao meu lado. Porque pensa numa 
mãe guerreira, que de madrugada, 24 horas está ali do lado do Luca, eu 
as vezes me sinto mal porque eu não consigo está tão acordado quanto 
ela, porque eu durmo muito pouco, todo mundo sabe, mas eu quando eu 
durmo, o meu sono é pesado, se eu durmo 3 horas, são 3 horas que pode 
explodir qualquer coisa do lado , então eu sou muito, muito mais apai-
xonado pela minha esposa Karen, parabéns pelo nosso aniversário de 
casamento, te amo muito. É porque eu lembro do dia que a gente come-
çou a namorar que foi no dia 08 de setembro de 2017, o casamento veio 
depois. Então essa para mim é data que se apegou o Hermes, o David, 
é o dia que a gente começou a namorar. Mas, quero agradecer também 
a nossa família, mas, especialmente a Juliana Bandeira, que é filha do 
seu Bandeira aqui da nossa Assessoria da Assembleia que é uma profis-
sional exemplar que tem feito vários acompanhamentos ao Luca, fono, 
terapia, enfim, tudo, tudo, tudo que uma criança precisa ter. E eu quero 
muito concluir essa Sessão convidando o Jorge e a Cledma, para que 
façam o uso da palavra porque eu sei as barreiras que vocês quebraram, 
essa homenagem, eu não sei como vocês conseguem não chorar, porque 
se fosse o Luca ali discursando, eu já choro quando ele vira o pescoço, 
e vibro como se fosse um gol mesmo. Então eu queria muito assim que 
vocês concluíssem essa Sessão Solene, não estava programado, a gente 
costuma quebrar o protocolo. Mas queria convidar vocês para utilizar a 
tribuna os dois juntos de mãos dadas, o marido e a esposa, para que vo-
cês possam falar um pouco sobre o Davi e para que gente possa concluir 
essa sessão inspirando o povo desse Maranhão. 

A SENHORA KLEDMA OLIVEIRA - Bom dia a minha palavra 
é gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão e reconhecimento não é 
fácil então eu agradeço em primeiro lugar a Deus em segundo lugar eu 
agradeço a Casa agradeço o fato de estarmos aqui essa longa caminhada 
não foi fácil, então eu como vocês anteriormente falaram nessa jornada 
toda muita das vezes a gente fica se perguntando nossa e cadê quem me 
ajudou quem deixou de me ajudar muitas pessoas nos ajudaram, Davi 
é fruto de muita dedicação, muita dedicação mesmo então eu venho 
aqui agradecer a todos, todos, todos mesmo ou muito obrigada, obri-
gada por tudo fácil não é mas quem diz que alguma coisa é fácil, quem 
diz pra gente muito muita das vezes a gente casa e aí já viu um bebê 
todo mundo começa aquela cobrança ah e aí quando é que vem o filho 
quando vem o filho, ninguém fala para gente que é caro e que é difícil 
educar lindo maravilhoso bonitinho, mas educar é extremamente difícil, 
chegar aqui com uma criança especial nesse mundo novo nesse mundo 
totalmente diferente e já é uma grande barreira, mas com muito estilo, 
com muita garra, nós vamos vencer. E Davi não é fruto disso tudo isso 
como eu falei anteriormente educar não é fácil, temos dois filhos o Davi 
e o Lucas e são educações totalmente diferentes, então hoje chegar aqui 
com garoto, como você falou anteriormente como nos foi falado, é com 
a pessoa especial, pela primeira vez na tribuna é simplesmente sensa-
cional muito obrigada a todos.

O SENHOR GEORGE HERMES DE OLIVEIRA – Continuan-
do que o falou, aos agradecimentos quando bebê a pessoa com Down 
tem toda uma um acompanhamento da estimulação precoce, então são 
os profissionais que a gente agradece, terapeutas ocupacionais, fisiote-
rapeutas, é fonoaudiólogos, Psicologia também e a educação física, a 
educação física ela surgiu na nossa vida com Davi desde os primeiros 
meses e nós sempre acreditamos que era um norte que serviria para 
socializar, serviria para dar saúde, serviria para adquirir habilidades. 
E de forma que ele conseguiu crescer é em todos esses aspectos é aju-
dando inclusive na escola e no convívio social também com a prática 
da natação que hoje se tornou uma paixão para ele a ponto dele optar 
e decidir trilhar o caminho da educação física hoje está cursando fa-
culdade é a segunda pessoa com Down que es fazendo faculdade no 
Maranhão, teve um anteriormente o Francisco e agora está o Davi e o 
Gabriel cursando educação física. E muito nos orgulha é que é o am-
biente universitário também está abrindo portas para as pessoas é com a 
síndrome de Down, então é um caminho que ele está se desenvolvendo 
e abrindo espaço também para outras pessoas desde que as famílias 
acreditem no seu próprio filho e queiram estimular, não se isolem é no 
aspecto de autoproteção que na verdade prejudica, então quando você 
tem um filho com Down você tem que expor o mundo. Você tem que 
levar para o teatro, para a praia, para o cinema, tem que ir para a escola, 
tem que crescer na escola, tem que viajar tem que se divertir e tem que 
ser cobrado. Tem que ser cobrado é na medida do possível tem que ser 
cobrado de forma de ser o comportamento social adequado é de que ter 
metas a serem atingidas na medida do possível, claro, a gente sabe das 
limitações. Mas a pessoa com down assim como qualquer outra pessoa 

especial ele tem capacidades que devem ser exploradas e ele pode se-
guir em frente, se desenvolver e ser feliz. Então nesse aspecto a gente 
tenta orientar o Davi, hoje ele já é um adulto então hoje a gente tem que 
se policiar como no texto que eu escrevi anteontem. A gente tem que se 
policial para não cercar demais, para poder andar com as pernas dele. 
Entendeu, mas é isso muito obrigado pessoal.

O SENHOR DAVI HERMES – Ei mãe, eu quero que tu fique aí 
é só, você papai vai para cadeira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR – Davi, está presidindo. Está dizendo que só você 
fica aí, que o papai para ir para cadeira. Já está presidindo a sessão. 
Primeiro a presidir a sessão também vai Davi para gente concluir vai. 
Fala que quer falar.

O SENHOR DAVI HERMES - É hoje como é aniversário da mi-
nha mãe, então uma hora da tarde agora mesmo. É ela nasceu agora, 48 
anos e eu quero aqui todas vocês cantem os a parabéns para ela.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Mas não só pelo quase meio século de vida. Para-
béns pelos seus filhos, o Lucas, o Davi, parabéns Jorge. Quero concluir 
aqui essa sessão cumprimentando todos homenageados, meu querido 
amigo Guilherme Nunes mais novo cidadão maranhense, meu amigo 
Jorge Maciel mais novo cidadão maranhense saiam o daqui dizendo 
éguas, e como já é uma hora da tarde pode pagar um almoço aí com 
arroz de cuxá, guaraná Jesus, porque é dever dos novos cidadãos mara-
nhenses. Cumprimentar meu querido amigo é Frederico, você segurou 
o choro, mas viu que eu não aguentei, eu estava torcendo para tu chorar 
para eu não ser o único a chorar. Parabéns pela Medalha Manuel Be-
ckman. E parabéns também a você Davi Hermes que assim como eu 
gosta de pentear o cabelo toda hora, quebra o protocolo, mas foi melhor 
viu você arrebentou, foi o melhor discurso que eu vi aqui na Assem-
bleia, arrebentou demais, muito orgulho.

O SENHOR DAVI HERMES - Esse discurso não foi que eu es-
crevi, foi o meu pai que escreveu e me ajudou.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Muito bem, eu pensei que ele ia falar: Bora Resol-
ver? Meus amigos, muito obrigado a todos vocês. Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE DO DIA 12 DE JULHO DE 2022 ÀS 12h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada para a entrega da Me-
dalha Mérito Legislativo Maria Aragão, à senhora Karollyn Furtado 
Barros, mais conhecida por todo nós como Karolícias, ou Karol Barros, 
ou Joelma, ou está na hora do lanche. Enfim. A senhora Karollyn Furta-
do Barros concedida por meio da Resolução Legislativa nº 1080/2022. 
Oriunda do projeto de Resolução Legislativa nº 0042/2022 de autoria do 
Deputado Duarte Júnior e aprovado por unanimidade, por todos os qua-
renta e dois deputados aqui dessa Casa. Convido para compor a Mesa 
a senhora Karollyn Furtado Barros homenageada desta Sessão Sole-
ne. Convido o senhor Carlos Gustavo Ribeiro que tem um novo título, 
viu Carlos, marido da Karolícias. Bem, meus amigos, minhas amigas, 
é um grande prazer uma grande alegria recebê-los aqui na Assembleia 
Legislativa do Estado Maranhão para essa justa e necessária homena-
gem. O mais importante das homenagens é quando elas são feitas em 
vida, reconhecendo talento, reconhecendo as qualidades, reconhecendo 
a contribuição que alguma pessoa ou alguém trouxe pra nós, trouxe para 
nossa cidade, trouxe para o nosso estado. Portanto, eu agradeço muito a 
todos vocês que estão aqui na Assembleia nesse momento vieram pre-
sencialmente agradeço a todos que estão acompanhando pelas nossas 
redes sociais, pelas redes da Karolícias, estão acompanhando pela TV 
Assembleia pelo canal do Youtube, pra que possam realmente conhecer 
um pouco mais do talento dessa maranhense que muito, muito já con-
tribuiu pra nossa cidade, pro nosso estado. Karolícias posso lhe chamar 
assim. Nós preparamos um vídeo falando um pouco da sua trajetória 
falando um pouco das qualidades que nos fizeram reconhecer aqui na 
Assembleia e nos fizeram de forma unânime lhe contemplar com a Me-
dalha Mérito Legislativo Maria Aragão. Espero muito que você goste, 
espero muito que os seus convidados gostem, e você pode acompanhar 
por aquele telão ali da frente, e os convidados podem acompanhar pelo 
telão aqui atrás.
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(Apresentação de vídeo)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

DUARTE JÚNIOR - Eu já conheço, eu me sinto íntimo da Karolícias 
pelas redes sociais. E eu já percebi que ela é muito parecida comigo 
num ponto, pelo menos que ela é chorona. Eu vi que, só pelo vídeo aqui, 
ela já começou a se emocionar. E eu percebi Karolícias toda essa sua 
humanização, todo esse amor pelo que tu fazes na nossa live. Aquela 
live a gente fez durante um período muito triste da humanidade que foi 
a pandemia. E foi de todas as lives que eu já fiz... Tiveram lives com 
muita audiência, como a live onde a gente tratou sobre o lockdown com 
o juiz Douglas Martins, teve uma audiência tremenda, live com o Go-
vernador, live com pessoas fora do nosso estado, mas nenhuma dessas 
lives fez tanta audiência, teve tanta repercussão quanto a nossa live, 
que foi para tratar de um assunto de forma totalmente despretensiosa, 
como se inovar durante a pandemia. E toda aquela audiência se deu em 
razão do teu carisma, em razão do teu respeito pelo consumidor, pelo 
público, pelas pessoas, pelos seus colaboradores, pelos seus funcioná-
rios. Então aquilo ali, naquele dia... Eu já admirava muito teu trabalho. 
Não tinha assim um contato mais próximo contigo, mas, naquele dia, 
tu conquistaste mais um fã dentre vários fãs que você tem. E é por essa 
razão que nós tomamos a iniciativa de apresentar esse projeto, essa ho-
menagem aqui na Assembleia. E eu sei que, pelo pouco que a gente se 
conhece, você ainda vai chorar muito hoje, porque como hoje é um dia 
de homenagens, a gente está aqui com a tua família, está com Carlos 
aqui, que eu conheço também. Já me sinto íntimo pelas redes sociais. 
Eu vejo ele sempre sem camisa, então a gente acaba criando assim uma 
proximidade. Também eu conheço o seu pai, que é o Adão, de outras 
situações nada relacionado às redes sociais, mas nem sabia que era o 
seu pai. Acho que a gente se encontrou faz umas três semanas em um 
evento, e ele falava sobre você. Eu queria muito ouvir o seu pai, porque 
hoje eu sou pai, meu filho tem aí 23 dias, e eu acho que a maior alegria 
para um pai e para uma mãe é poder ver o sucesso do seu filho, poder 
ver o seu filho alcançando lugares, resultados que você não conseguiu. 
Então, eu queria aqui cumprimentar a Senhora Delma Furtado Barros, 
que é mãe da Karolícias; a Senhora Laís Furtado Barros, que é irmã da 
homenageada e que está ali filmando tudo. Queria convidar o Senhor 
Adão Henrique Barros, pai da Karolícias, para ocupar a tribuna e falar 
tudo aquilo que eu sei que sua filha sabe, mas não custa lembrar, mas 
que o Maranhão e o mundo precisam saber. Então, Senhor Adão Barros, 
seja muito bem-vindo aqui à tribuna da Assembleia para falar sobre a 
nossa querida Karolícias. 

O SENHOR ADÃO HENRIQUE BARROS - Boa tarde a todos 
e a todas. É uma honra estar aqui, principalmente convidado por um 
dos melhores deputados e mais atuante que tem no Maranhão, Duarte 
Júnior. Desde já, estou muito emocionado, por quê? Eu vi aqui o vídeo 
que retrata tudo que eu a vi passar. Eu me lembro muito bem. Eu, em 
um chevette que eu tinha, levava ela e trazia. Hoje, ela vendia 30; no 
outro, ela vendia 50; no outro, 70. Aí um ela disse: Papai, eu vou largar 
o meu emprego para ser empresária. Eu disse: Minha filha, você tá 
ficando doida? Não faz um negócio desse. Mas a vida que quis assim 
e assim foi. E nós estamos aqui nessa luta. Para engrandecer, a minha 
outra irmã também era empregada e pediu para sair e está lutando. Hoje, 
Duarte, se não me engano, eles têm 140 colaboradores. Isso é o que o 
Estado faz. E você tem uma vivência nesse sentido. Você foi do Procon 
e foi um grande atuante, porque eu sei da sua história, eu não sou muito 
bom de internet, eu gosto de ser ao vivo mesmo, tá bom? Desde já, 
muitíssimo obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Olha, eu já sei de onde veio todo esse carisma da 
Karolícias, porque na hora que o Adão chega, já é me elogiando, falan-
do que eu sou isso tudo aí que ele falou. Rapaz, já me ganhou. Eu já 
gostava do Adão, agora eu gosto muito mais. Seu Adão, muito obrigado 
pelo carinho, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela 
Karolícias. Antes de entregar a Medalha Maria Aragão, nesta sessão, 
não custa lembrar algo que ontem acredito que vocês não viram pela 
internet ou pela TV Assembleia, mas ontem eu comentei um pouco so-
bre o meu amadurecimento desde quando entrei aqui na Assembleia, e a 
vida ela é muito importante pra isso e a paternidade pra quem ainda não 
é pai, convido vocês a seguirem o que diz a Bíblia: Crescei-vos e multi-
plicai-vos. Porque a paternidade ela melhora muito a gente. E eu tinha, 
Carol, um pensamento antes de entrar aqui na Assembleia, não é que eu 
tenha mudado, não mudei, o poder, as oportunidades elas maximizam 
se tu és bom tu ficas melhor, se tu és ruim tu ficas pior, se tu és justo tu 
fica ainda mais. E quando eu saí do PROCON, do VIVA, pra disputar 
a minha primeira eleição, eu que eu nunca imaginei na minha vida a 

disputar uma eleição, eu pensava de forma muito negativa sobre essas 
sessões solenes, porque se a gente calcular o custo que tem uma sessão 
dessa; cerimonial, energia elétrica, toda essa estrutura, é um custo caro. 
Pra um estado que não é um estado que tem a sua riqueza dividida 
de forma mais isonômica, existem muitas pessoas que nesse momento 
não têm o que comer, eu pensava de forma muito crítica a esse tipo de 
sessão porque eu achava que esse recurso deveria ser utilizado de uma 
outra forma. Mas foi uma das coisas que eu mudei quando entrei aqui na 
Assembleia, porque eu vi o quão importante são essas sessões solenes 
para reconhecer e incentivar talentos. Ontem eu consegui ser um elo, 
ser um instrumento pra que pela primeira vez na história desse esta-
do, e sinceramente eu acho que do país, uma pessoa com trissomia do 
cromossomo 21, com síndrome de down, pudesse ocupar essa tribuna 
e pudesse discursar. E foi um dos discursos mais lindos, mais emocio-
nantes que eu pude ver. Foi o Davi Hermes que foi homenageado aqui 
por nós, ele que é medalhista, disputa várias competições, não só no 
Maranhão, mas em todo o País, é universitário, está fazendo ,acho que 
segundo período do curso de Educação Física, na Universidade Ceuma, 
tem síndrome de down, tem trissomia do cromossomo 21, e fez um 
discurso aqui, fantástico, quando a gente faz um curso sobre oratória, 
a gente vê que um bom discurso, tem que ter humor, tem que ter emo-
ção, tem que ter sobretudo, verdade, e ele fez isso, ele teve improviso, 
ele teve humor ,ele quebrou o gelo, ele leu o discurso, e passou uma 
mensagem linda, de que sim, nós somos capazes de fazer aquilo que 
nós desejamos, que nós sonhamos, e eu me identifico muito contigo, 
porque você veio de baixo, você estudou no Cintra, você ralou muito 
pra poder chegar até aqui, você é uma pessoa que vendeu alimento, 
vendeu coisas para poder ajudar a pagar tua faculdade, para poder rea-
lizar os teus sonhos, e por mais que diversas adversidades pudessem te 
convencer do contrário, que você não iria conseguir, que você não iria 
chegar lá, que não daria certo, que aquele caminho estava errado, você 
acreditou na tua essência, você acreditou no teu potencial, você resistiu 
,você insistiu , você nunca desistiu, e é por essas razões que hoje, você 
merece homenagem da Casa do Povo, você merece essa homenagem, 
não de quarenta e dois deputados, mas você merece essa homenagem 
do povo do Maranhão, eu estou muito orgulhoso de te ter aqui, muito 
orgulhoso de você ter aceitado receber essa homenagem, porque você, 
assim como Davi ontem ,você é um farol, você é uma luz no fim do 
túnel, você é um exemplo para todos nós, eu tenho certeza, que ao re-
ceber essa medalha, você vai ser incentivado a fazer muito mais, é esse 
o nosso intuito, nosso objetivo, porque a medalha Maria Aragão, para 
quem não sabe, é uma medalha, que tem um significado, significado de 
que ela deva ser entregue à aqueles que contribuíram de alguma forma, 
para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país. E na Karolícias 
eu vejo um futuro muito, mas muito promissor para ela. Numa realidade 
onde hoje a gente conhece o Burger king, Macdonald, Bobs, quem foi 
que disse que não é possível que a Karolícias, daqui a dez, vinte, trinta, 
cinquenta anos, não pode estar com filiais em todo o Brasil, não pode 
ter filiais em outras capitais pelo mundo? Eu já experimentei e não es-
condo de ninguém que a Karolícias merece muito mais do que um selo 
Procon de qualidade. A Karolícias merece, sim, hoje, a homenagem que 
esta Casa está entregando a Medalha Maria Aragão, por ser uma mu-
lher guerreira, por ser esse exemplo de empreendedora, por ser mãe, 
por ser esposa, por ser essa luz para todos nós, por ser uma excelente 
líder, uma empreendedora, que é inspiração para os seus funcionários, é 
inspiração para sua família e inspiração para mim. Parabéns Karolícias 
por fazer tudo isso sem deixar de usar esse salto, muito melhor que, 
me desculpe, a Joelma, que, me desculpe, a Ivete Sangalo. É por essa 
razão que eu lhe parabenizo e lhe convido agora para receber a Medalha 
de Mérito Legislativo Maria Aragão. Parabéns, Karolícias. Seja muito, 
muito, muito incentivada a continuar com esse trabalho. Eu ia terminar 
falando vamos comer, mas não tem nenhuma coxinha ali, mas aqui ao 
lado tem. Todos aqui estavam esperando o pessoal do cerimonial, com 
recheio, enfim. Eu vou parar porque já são doze horas e quarenta e um 
minutos. Mas não se preocupem que eu vou contribuir mais do que 
dando a medalha. Saindo aqui, ao lado da Assembleia, eu vou ali na 
Potiguar para poder pegar o meu e não ficar passando desejo vontade. 
Está bom? Muito obrigado, viva Karolícias, parabéns. Isso lembrou o 
debate para a Prefeitura de São Luís em que eu e o outro candidato... a 
gente... Eu beijei minha esposa; ele viu e beijou a esposa dele. E um ca-
bra lá ficou só olhando. Isso virou meme. Eu peço a vocês que apaguem 
essa foto, me cortem da foto, deixa só eles dois, por favor, porque eu 
fiquei... Enfim, meus amigos, vamos para o momento mais importante 
que é momento em que que a nossa homenageada fará uso da palavra. 
Pode ocupar tanto a tribuna da direita ou da esquerda. Fique à vontade. 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2022 19
Eu concedo a palavra a senhora Karollyn Furtado Barros, nossa querida 
Karolícias, homenageada dessa sessão solene.

A SENHORA KAROLLYN FURTADO BARROS – Olá, boa 
tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito à vontade 
nesta tribuna, fiquei muito à vontade ao entrar neste Parlamento, de 
bota, eu acho que eu consegui alcançar mais um degrau da minha esca-
da de chocar a sociedade maranhense, acho que fui a primeira mulher 
a entrar aqui de botas. Obrigada. Quero agradecer ao Deputado Duarte 
Junior pela deferência, pelo reconhecimento. A gente luta muito para 
ter o reconhecimento, e isso é algo que eu falo todos os dias para minha 
equipe. O resultado vem com o tempo, não é de uma hora para outra. 
Ninguém que espere que plante algo e no outro dia vá colher. Antes 
de ter a Karolícias, eu fui motorista de funerária, eu trabalhei numa 
farmácia, eu vendi bijuteria, eu vendi sapato, eu vendi roupa. Quebrei 
em tudo, mas aprendi o que eu não deveria fazer para conseguir ter um 
negócio. Quando eu me formei em administração, a contragosto do meu 
pai, a meu contragosto porque eu queria Direito, eu entendi que nem 
sempre a vida vai para o rumo que a gente quer. A vida me levou para 
a administração, eu nunca esperava, e a vida me levou para o ramo da 
alimentação, e hoje eu sou completamente apaixonada. Eu me dedico 
todos os dias para ser uma empresária melhor, para ser uma empreende-
dora melhor, mas, principalmente, para ser um ser humano melhor. Esse 
é o momento quando eu choro. Para chegar até aqui, não a esta Casa, 
mas para chegar e ter a humildade que eu tenho de agradecer às pessoas 
que trabalharam comigo e que trabalham comigo, que me ajudaram a de 
alguma forma, ser o que eu sou hoje, eu não posso deixar de agradecer 
aos meus pais. Eu aprendi em casa, deputado, a como tratar as pessoas. 
Meus pais não precisavam falar como eu tinha que tratar as pessoas, eu 
os via tratando as pessoas muito bem. Várias vezes vi papai tirar algo 
de si, de dentro de sua casa, para ajudar alguém que precisava mais do 
que a gente. Então eu vi no exemplo. E aquilo eu levei para minha vida. 
Não importa onde eu vá chegar, não importam os rumos da vida que 
eu vá tomar, se vou ser cantora, se eu vou ter loja em Nova York, eu 
nunca vou esquecer de onde eu vim, eu nunca vou esquecer dos meus 
avós. Meu falecido avô fez ontem, fazia aniversário, mas faleceu. Ele 
faleceu achando que eu era muito famosa, achando que eu era cantora 
de verdade porque eu tinha, eu tenho uma banda, mas, principalmente, 
ele disse para mim assim: Eu tenho muito orgulho de você, porque você 
seguiu os passos do bem. E eu sempre farei isso. Então, tudo que vocês 
ouvirem ao meu respeito acreditem, que eu nunca vou fazer nada que 
prejudique o outro. Se eu precisar ganhar algo passando por cima de 
alguém, eu não quero aquilo, eu não precisa daquilo. Quero agrade-
cer ao meu marido, que é o grande incentivador, desde o começo, da 
Karolícias. Eu quero agradecer à minha irmã que está aqui que é meu 
braço direito, que é a minha mulher de confiança, é ela quem cuida de 
toda a finança da Karolícias de toda parte administrativa eu nem me 
meto nisso, é tudo ela que comanda e ela é uma mulher muito forte, se 
eu não tivesse ao meu lado essas pessoas, eu não conseguiria, eu sou 
hoje Karol da Karolícias, mas há Karolícias, são todos os meus 117 
funcionários, são aquelas pessoas que estão lá todos os dias, dizendo 
assim; eu tenho orgulho de trabalhar na Karolícias. Quero agradecer 
muito por essa honraria, para muitos pode não ser importante, mas, pra 
mim é muito, porque reconhecimento é o que eu busco todos os dias, 
mas, resultado eu que vou atrás, e eu que vou mostrar para todos vocês, 
muito obrigada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR - Com Duarte e Karolícias o protocolo não existe 
né, o pessoal do Cerimonial, eu peço desculpas eles já sabem, já estão 
até acostumados, mas eu a falei assim, que, o que está faltando? Aí eu 
pensei que ela ia cantar viu Laís, eu sou adepto de um pensamento, não 
deixe para amanhã aquilo que você pode e deve fazer hoje. Já pensou lá 
no Twitter como vai repercutir, Karolícias cantou na tribuna da Assem-
bleia, teve uma deputada que cantou, mas, eu certeza que tu vais cantar 
melhor que ela. Quer segurar pronto, tem que ter tem microfone... Eu es-
tou me sentindo aqui o Luciano Hulk, Faustão está vendo, pessoal, que 
coisa boa, que alegria? Meus amigos, minhas amigas, estou realmente 
muito feliz. Agradeço o pessoal da Assembleia, todo o cerimonial, toda 
a equipe. Providenciaram rapidamente o microfone de mão aqui para 
nossa querida popstar, cantora, gourmet Karolícias. É com muita alegria 
que a gente entrega essa homenagem, essa medalha, Karolícias. Espero, 
de coração, que você continue avante, continue com todo o seu carisma, 
com todo o seu talento. Não só, Laís, os alimentos da Karolícias têm 
qualidade, são de ótima qualidade, são alimentos bons, gostosos, todo 
mundo que experimenta acaba se viciando e querendo ir outras vezes. 
Desde a embalagem, associando essa qualidade a esse carisma que não 

é só teu, mas tu conseguiu repassar para a tua equipe. Por essa razão 
que hoje você recebe essa medalha, porque isso contribui, sim, para o 
desenvolvimento do nosso Estado. Eu tenho certeza de que você, com a 
sua equipe, com o seu negócio, com a sua atividade, vai crescer muito 
mais. Boa sorte, parabéns, você é um orgulho para os maranhenses, 
você é orgulho para o Maranhão. Meus amigos, nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 577/2022

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais  em 
conformidade com o disposto no art. 35 da Constituição do Estado;

RESOLVE:
NOMEAR uma Comissão de Representação Interna composta 

pelos Senhores Deputados:  Wellington do Curso (BPD-PSC), Ricardo 
Rios (BPUPM-PCdoB),  Profª Socorro Waquim (PP), Roberto Costa 
(BI-MDB), Wendell Lages (BI-PV), Jota Pinto (PODEMOS) e Rildo 
Amaral(PP), com  a finalidade atuar durante o recesso parlamentar, com 
as seguintes competências

I – RESOLVER as questões inadiáveis surgidas durante o recesso 
parlamentar;

II - ATENDER o que dispõe os incisos II e III do § 2º do art. 32 
da Constituição do Estado do Maranhão.  

Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Becckman, 

em 14 de julho de 2022.
Deputado Othelino Neto

Presidente  

Deputada  Andrea Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Drª. Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 578/2022, de 15 de julho de 2022, exonerando ARTHUR 
BALDEZ SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe 
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
julho do ano em curso.

Nº 579/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando THIAGO 
ESTRELA GUIMARAES, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 01 de julho do ano em curso.

Nº 580/2022, de 15 de julho de 2022 e tendo em vista o que cons-
ta da Lei nº 11.751 de 10.06.2022, nomeando ARTHUR BALDEZ 
SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 1 de Vice-Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 581/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando REGINALDO 
ALBERTO ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 01 de julho do ano em curso.

Nº 582/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando JAMILLY 
MATOS PONTES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 01 
de julho do ano em curso.

Nº 583/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando MARIA 
DILZA FERREIRA PONTES, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado, de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 584/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando MARCELO 
MAXIMILIANO MOTA TAVARES, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-4 de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 01 de julho do ano em curso.

Nº 585/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando FABIO JOSE 
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MENDES FERNANDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 
de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
01 de julho do ano em curso.

Nº 586/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando ALBERTO 
MAGNO SERRAO MENDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 01 de julho do ano em curso.

Nº 587/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando FRANCISCO 
LAGES BARBOSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 01 
de julho do ano em curso.

Nº 588/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando 
WELLINGTON DIAS FREITAS, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAI-4 de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 01 de julho do ano em curso.

Nº 589/2022, de 15 de julho de 2022, nomeando DAVID
 BARROS DE ANDRADE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Auxiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
01 de julho do ano em curso.

Nº 590/2022, de 15 de julho de 2022 e tendo em vista a Indi-
cação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão (De-
putado MARCO AURELIO), nomeando LIVIA CUTRIM DE 
ALCANTARA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de As-
sessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 01 
de julho do ano em curso.

Nº 591/2022, de 15 de julho de 2022, exonerando EDINALDO 
DOS SANTOS SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de 
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de julho do ano em curso.

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


