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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 / 08 / 2022 – 3ª FEIRA
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
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SESSÃO ESPECIAL (50 ANOS DA AMPEM) EM 14 DE JULHO DE 2022 ÀS 11h30.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada por meio do Requerimento de
nº 1672/22, de autoria do Deputado César Pires em Comemoração aos
50 Anos da Associação do Ministério Público do Maranhão-AMPEM.
Convidamos o Senhor Eduardo Nicolau, Procurador Geral de Justiça,
para compor a Mesa. Convidamos o Senhor Gilberto Câmara França
Júnior, Presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão;
Senhor Reinaldo Santos Castro Júnior, Promotor de Justiça e Vice-presidente da entidade; Senhor Cristiano Matos, Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Maranhão. Registramos a presença do
Senhor José Augusto Cutrim, Promotor de Justiça e ex-presidente da
entidade; do Senhor Raimundo Marques, Procurador aposentado e ex-presidente da entidade; Senhoras e Senhores Procuradores e Promotores de Justiça aqui presentes, convidamos todos para ouvirmos o hino
dos 50 anos da Associação do Ministério Público do Maranhã, Ampem.
(Exibição do Hino da Associação do Ministério Público do Maranhão).
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Associação do Ministério Público do Maranhão - AMPEM. Registramos a presença de Senhor Raimundo Leitão, procurador
aposentado e ex-presidente, também, da entidade. Cumprimentamos os
deputados estaduais Roberto Costa e Zito Rolim, o Secretário-Geral da
Mesa, Bráulio Martins, e o Chefe da Consultoria Dr. Aristides Lobão.
Convido o deputado Zito Rolim para fazer-se presente, como Presidente, durante o nosso pronunciamento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM - Concedo a palavra ao deputado César Pires, autor do
requerimento de convocação desta Sessão Solene, que falará em nome
do Poder Legislativo.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Que Deus abençoe
todos nós e derrame copiosamente suas bênçãos sobre o momento significativo da história deste parlamento, como aqui presente. Senhor Deputado Zito Rolim, presidente desta Sessão; Senhor Edward Nicolau,
Procurador-Geral de Justiça; Senhor Gilberto Câmara França Júnior,
Presidente da Associação do Ministério Público; Senhor Reinaldo Campos Castro Júnior, Promotor de Justiça e Vice-Presidente da Associação
do Ministério Público do Maranhão; Senhor Cristiano Matos, Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Maranhão. Senhores promotores, procuradores aqui presentes, senhores da imprensa, meus pares desta Casa. Confesso a vocês que raramente essa Casa tem o
privilégio de receber um público ou uma presença tão significativa, não
só no aspecto quantitativo, mas sobretudo no aspecto qualitativo. Aqui
eu me sinto orgulhoso e um papel cumprido de ter pedido a esta Casa e
ser atendido, que prestigiássemos os cinquenta anos da AMPEM. Motivações e razões não me faltaram pra isso, se aqui eu vejo essa associação fundada no dia quatro de janeiro de 71, por procuradores e promotores de justiça, dentre elas, Helena Barros Heluy que tive a felicidade
de conviver aqui, aprender muito aqui, eu tenho respeito gigantesco
com o aprendizado, o diálogo, a construção de conhecimentos sábios e
significativos pra minha vida, exemplos também. Adelson Carvalho
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Lago, Dionísio Rodrigues Nunes, Neya Belo de Sá e Zé Bento Nogueira Neves que um dia também teve a oportunidade de utilizar esse púlpito. Confesso a vocês que por aqui passaram eles, passaremos nós, mas
lá nos antanhos da vida passaram pessoas como Sotero dos Reis, Coelho Neto, e muitos outros que ficam felizes em um momento como esse
de um deputado poder reconhecer um trabalho gigantesco e hercúleo
patrocinado por essa entidade. Fico feliz da luta aguerrida, lá atrás, dos
que acreditaram que esse momento podia chegar sem perder de vista a
historiografia desses anos todos que estiveram ao longo do tempo dezenove presidentes, dos quais quatro mulheres. A AMPEM, e aqui eu me
curvo pra poder fazer uma leitura completa porque não tem o dom da
sapiência de conhecer a importância e os detalhamentos dessa entidade.
Mas digo uma coisa: o Ministério Público de tudo que faz é um agente
da democracia, eu, por exemplo, Doutor Nicolau, sou um usuário contumaz do Ministério Público para dirimir as minhas dúvidas e provocar
ações lá fora, e tenho encontrado resposta desta Casa. Antente a entidade representativa de classe dos membros do Ministério Público Estadual, tendo por finalidade promover a defesa judicial e extrajudicial dos
interesses e direitos difusos, coletivos e individuais, homogêneos dos
seus associados. Promover a defesa judicial, extrajudicial, dos interesses dos seus associados, titulares atingidos, atingidos no exercício de
suas funções, salvo recusa expressa desses. Defender os interesses gerais do Ministério Público, promover entre outros serviços de natureza
previdenciária, securitária, médica, esportiva de lazer e aprimoramento
profissional. Ao longo de cinquenta anos, a AMPEM tem participado
ativamente junto a Associação Nacional dos membros do Ministério
Público Brasileiro, de todas as lutas e conquistas do Ministério Público
Brasileiro, como nos trabalhos da Constituinte de 88 e mais recentemente na derrubada da PEC-37 que limitava o poder de investigação do
Ministério Público. E eu digo pra vocês: o que seria de nós, deputados,
sobretudo aqueles que pugnam pela ordem, pelo direito líquido e certo
e pela aplicação dos recursos como deve assim ser feito. A missão ao
longo desses anos de não deixar cair tudo aquilo que lá atrás alguém
pensou e construiu, todos aqueles que fizeram ao longo um rastro histórico e significativo, caiu agora nas tuas mãos, Gilberto, e é nas tuas
mãos que você caiu em 50 anos desta história bonita. Sua, como presidente, do Reinaldo, aqui presente como primeiro vice; da Isabela de
Carvalho Fernandes, como segunda vice; do André Charles Alcântara
Martins de Oliveira, como primeiro secretário; do Promotor José Cláudio Amada Linda Cabral Marques; segundo secretário, do qual somos
amigos de infância, Cabralzinho, lá de trás também ainda muito jovem
quando tivemos a liberdade de nos conhecer, no início das nossas vidas,
em busca dos nossos campos profissionais distintos, é claro, mas irmanados na busca da seriedade; promotor Esdras Liberalino Soares Júnior,
primeiro tesoureiro; procurador aposentado Gervásio da Silva Ribeiro
Filho, segundo tesoureiro. Quero fazer um breve histórico aqui daquilo
que eu tive acesso do presidente atual, doutor Gilberto Câmara: conheci
Gilberto nas vidas por meio de um amigo comum, primo dele, o Valbim, e ali quantas vezes nos reunimos pra conversar, pra celebrar seja o
Natal, seja a passagem de ano, seja alguma coisa significativa, lá estávamos. Conversamos de forma com outras pessoas. Conheci ele e conheci o seu trabalho, a seriedade com que ele vem fazendo esse serviço,
vi as angústias dele na renovação do seu mandato, mas sempre limpo na
busca de poder patrocinar em nome da verdade o seu trabalho. Formado
em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, em 94, o promotor
de justiça Gilberto Câmara França Júnior, especialista em ciências penais pela Universidade federal de Santa Catarina. exerceu os cargos de
técnico judiciário, no TRT, na 16ª região, no período de 94 a 95 e procurador autárquico da SUNAB antes de ingressar no Ministério Público
do Maranhão em 30 de abril de 97. Atuou como titular nas comarcas de
Tuntum, São Luís Gonzaga, São Raimundo das Mangabeiras, Grajaú,
Pastos Bons, Balsas, Codó, Timon até ser promovido para São Luís em
2013. Atualmente atua na Promotoria do Tribunal de Júri da capital. Foi
eleito presidente da AMPEM para o biênio 20/21 e reeleito para um
mandato de 22/23. Fico feliz em poder fazer isso, você merece, Gilberto, essa entidade que você merece está bem representada, não só por
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você, mas todos os seus pares que construíram esse cenário aqui presente. Fico feliz de estar aqui com vocês, de ter podido participar, de ver
aqui o Dr. Raimundo Marques, também, dos antanhos da vida deu a sua
contribuição e que eu tive a felicidade de ser professor do filho, na Universidade Estadual do Maranhão, um menino bem-sucedido, foi para o
campo político sem perder o viés que tem também no campo do agronegócio. A vocês todos, em nome do Dr. Nicolau, eu quero agradecer a
presença e dizer que tantas e quantas vezes Deus me der saúde, eu estarei ao lado do Ministério Público. E, Gilberto, você é testemunha de que
aqui mesmo quando o governo não deu, não deu, o aumento que deveria
ser dado as minhas vozes ecoaram daqui dessa Casa pra que pudesse ter
paridade nas ações do Ministério Público, que todos fossem respeitados. Os Anais desta Casa aqui são testemunho vivo daquilo que fiz, e vi,
e continuarei fazendo porque eu entendo, que é um instrumento poderoso, legal e que deve amparar todos nós, sobretudo daqueles mais necessitados. Veja aqui o representante dos defensores públicos que criei aqui
a Frente Parlamentar em Defesa dos Defensores Públicos, e de mesma
ordem, do mesmo tamanho, eu fiz as defesas justas aqui. Sempre pugnei
pela verdade, não tenho vergonha de defender o Ministério Público porque nada eu tenho a temer, pelo menos até agora. Da mesma ordem eu
entendo que o Ministério Público, entendo que a Defensoria Pública,
são na verdade instrumentos de alicerce de qualquer democracia. Não é
a minha liberdade aqui de expressar os meus sentimentos, mas eles só
têm se eu tiver uma página escrita pelo Ministério Público, se eu não
tiver pode ter certeza que não tem eco as minhas ressonâncias aqui, elas
se perdem como o vento, vaza goela abaixo no tempo e no próprio deserto com a areia. Fica o meu registro e o meu respeito ao Ministério
Público, no total e em particular, à AMPEM. Siga firme a tua trajetória,
não te atacanha, não te amiúda. Sempre a vida é assim, mas, sobretudo,
quando você tem um lastro de pessoas capazes como tem aqui, sustentáculos grandes de tudo isso que o povo precisa, inclusive nós políticos.
Sucesso. Vem 51 e que venha 100 anos. E se meus ossos me permitirem,
a história não vai deixar morrer esse momento, porque nós vamos registrar nos Anais da Casa. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM - Eu quero parabenizar o Presidente Dr. Gilberto Câmara, assim como toda diretoria. Falar também ao nosso Procurador, que
já passou por Codó, o nosso querido Eduardo Nicolau, ao Dr. Esdras e
ao Dr. Gilberto, também, que fizeram brilhante trabalho naquele município. E parabenizar a todos por essa comemoração de 50 anos da
Associação do Ministério Público do Maranhão - AMPEM, pelo seu
brilhante trabalho feito para que essa instituição, a cada dia, tenha seu
nome elevado. Convido o Deputado César Pires para reassumir os trabalhos desta Sessão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Convidamos o Dr. Nicolau para se fazer presente ao púlpito e expressar os sentimentos por esse momento.
O SENHOR DR. NICOLAU - Bom dia a todas e a todos. Eu quero, em primeiro, lugar saudar o nosso Presidente em exercício da nossa
Mesa, Deputado César Pires, codoense, junto com o meu amigo Zito,
também, foi promotor de justiça de Codó, e o nosso Deputado Roberto
Costa, três representantes da nossa legislatura na nossa democracia. E
nós sabemos que o nosso regime democrático quanto mais forte, Dr.
Raimundo Marques, melhor o Ministério Público, mais forte, mais unido e mais temido não, respeitado pela sua presença e pelo seu trabalho.
Quem é temido não é respeitado. Quem é respeitado é valorizado. E é
isso é que o Ministério Público do Maranhão faz, trabalha para ser respeitado, Dr. César, porque o regime democrático forte não existe sem
um Ministério Público forte e independente. Dr. Gilberto Câmara, nosso
presidente. Eu quero fazer a saudação especial para nosso presidente da
AMPEM, nesses 50 anos, mas também quero fazer a saudação ao nosso
primeiro presidente, Dr. Leitão, que merece todas as nossas honras e
nosso respeito. Inaugurou a nossa sede, inaugurou o nosso Ministério
Público junto com o Dr. Raimundo Marques. E eu estou vendo aqui
dois baluartes do nosso Ministério Público e que merecem todo o nosso
respeito, toda a nossa consideração. Dr. Gervásio, o nosso corregedor
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antigo, também, que muito puxou a minha orelha. E quero dizer a todos
os senhores que eu tenho 42 anos de Ministério Público. Quase que eu
também fundava a nossa Associação da AMPEM. E, nosso defensor,
Presidente da Associação da nossa Defensoria, eu quero dizer a todos
vocês, promotores de justiça que aqui também se encontram presentes,
senhoras e senhores, que a Associação do Ministério Público só é forte
porque ela defende os nossos promotores de justiça integralmente. E
os nossos promotores de justiça, graças a Deus, aqui do Maranhão, eu
sempre costumo dizer, Dr. César Pires, que nós temos a sorte, nós não
temos nenhum membro do Ministério Público do Estado do Maranhão
que envergonhe a nossa classe. Nós temos 324 membros na ativa. São
324 membros do Ministério Público que só fazem orgulho ao Estado
do Maranhão. Nós todos, hoje, atacamos em todas as áreas, promotores
de justiça, procuradores de justiça. E nós estamos vendo que a nossa
democracia, pela atual situação que nós estamos passando neste país,
que o Ministério Público tem que ser cada vez mais forte, mais altivo e
mais independente. E essa independência, como V. Exa. mesmo nos defendeu e nos defende, passa também pelo nosso salário. Nós temos uma
paridade com a magistratura e nós não podemos perder esta paridade.
Eu estou agora mesmo com Senhor Governador do Estado pedindo o
acervo, porque a Magistratura do Maranhão já tem o acervo em quase
todo o Brasil. E eu estou conversando com o nosso Governador. Eu
sei que a nossa situação está difícil. Eu sei que nós estamos também
numa situação dificílima, inclusive, ontem, V. Exas. reduziram o ICMS
da gasolina. Está certíssimo. O nosso povo, depois da pandemia, está
muito pobre, muito necessitado. E nós estamos observando, Deputado
Roberto Costa, que a nossa situação está difícil, não só do Brasil, mas
no mundo todo. Esta pandemia da Covid, eu sempre digo que é a nossa terceira guerra mundial, Dr. Raimundo Marques. Foi uma coisa que
veio para mudar. Imaginem que, há três anos, quase que nós não temos
abraços nem familiares, nós não temos o afeto caloroso. Até isso nos foi
roubado por esta pandemia. O medo da morte maior do que tudo. Hoje a
gente não sabe o que será o amanhã de nós, Dr. César, porque essa pandemia fez isso. Eu digo aos senhores porque eu tenho, na minha casa,
a minha mãe com 94 anos e, há dois anos, que nós não chegamos perto
dela para abraçar e beijar efusivamente, porque nós temos medo porque
vamos à rua e nós não sabemos se a gente volta para casa trazendo esta
maldita Covid-19. Às vezes, agora vacinado, sem um sintoma, mas para
gente que está mais novo é mais fácil de aguentar, mas uma pessoa de
95 já é meio difícil. Então eu digo sempre que no Ministério Público
do Maranhão nós trabalhamos muito, principalmente agora nesta pandemia, todos os nossos Promotores. E digo isso com muito orgulho. A
nossa capital foi a primeira capital a vacinar pessoas com menos de 50
anos e de 40 anos. Inclusive eu tenho que fazer justiça aqui ao Dr. Alberto Bastos, nosso Defensor Público Geral, quando nós apertamos bastante o poder público para que nós fizéssemos isso. Eu e o Dr. Alberto,
juntos, fizemos isso para o Estado do Maranhão. E a cobrança foi muito
grande. Então eu quero dizer a Vossas Excelências, principalmente ao
Dr. Gilberto, cuide de nossa instituição, Dr. Gilberto, porque a AMPEM
é mais do que necessária para nós promotores de justiça. É a nossa casa
e, depois de aposentados, nós ainda temos essa guarda, essa guarida. E é
essa guarida que a AMPEM nos dá, não é, doutor Raimundo Marques?
É isto que nos apoia. É isto que nos dá a certeza de que nós vamos ter
uma velhice mais tranquila. Eu vejo que até os nossos planos de saúde,
agora mesmo, dois procuradores de justiça doentes com mais de 80
anos e a associação cuidando, entrando com as necessárias ações para
que as pessoas pudessem ter a sua velhice com dignidade. Eu acho que
o Dr. Gilberto está fazendo uma excelente gestão. Não ele só, mas toda
a nossa diretoria. E pode ter certeza: contem com a direção da Procuradoria, porque nós juntos seremos mais fortes. O Ministério Público
sempre junto será sempre mais forte. E eu fico agradecido a nossa Casa
do Povo, que reconhece que a AMPEM é uma associação de classe que
faz muito pelo Estado do Maranhão. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Convidamos o Dr. Gilberto Câmara, Presidente da entidade, para o seu pronunciamento.
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O SENHOR GILBERTO CAMARA - Bom dia a todos e a todas.
Saúdo a Mesa iniciando pelo Presidente em exercício Deputado César
Pires, autor da proposta que homenageia os cinquenta anos da nossa
entidade de classe; Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça, Dr.
Eduardo Nicolau; o nosso primeiro vice, Dr. Reinaldo Campos Castro
Júnior, promotor de justiça da comarca de Raposa; o senhor Cristiano
Matos, mui digno Presidente da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Estado do Maranhão. Saudar os promotores de justiça,
os procuradores de justiça aqui presentes, os nossos colegas promotores
e promotoras, os nossos aposentados que se fazem presentes aqui, também, nesta Sessão. Saudar os deputados da Casa, o Deputado Roberto
Costa, o Deputado Zito Rolim. Leve também o nosso abraço, Deputado
César, ao Presidente Othelino, agradecendo, em nome da nossa instituição e da entidade classista, a homenagem prestada pela Casa do povo,
nesta ocasião. Senhoras e senhores, é motivo de júbilo estarmos aqui
todos nós integrantes do Ministério Público do Estado do Maranhão
para esta Sessão Solene realizada pela Assembleia Legislativa do nosso
estado na casa do povo que, por iniciativa de Sua Excelência o Deputado Estadual César Pires, decidiu homenagear a AMPEM, Associação
do Ministério Público do Estado do Maranhão, pela passagem dos 50
anos de sua fundação. Nossa gratidão ao parlamento estadual, ao seu
Presidente, Deputado Othelino Neto, em especial, ao Deputado César
Pires por ter sido o autor da proposta aprovada pelo Plenário. E eu faço
uma pausa aqui para dizer ao Deputado César Pires que este momento
ficará registrado, como V. Ex.ª colocou no seu pronunciamento ainda há
pouco, nos anais desta Casa. Um momento marcante e que resgata. Nós
temos aqui vários ex-presidentes da associação. Temos o Dr. Raimundo
Marques, o Dr. Leitão, que está ali atrás ao lado do Dr. José Augusto
Cutrim Gomes, que em muito engrandeceram, cada um em sua época,
na construção que é permanente, que nunca para, da nossa entidade
classista. No dia 04 de janeiro de 1971, promotores e promotoras de
justiça, procuradores e procuradores de justiça, reunidos na cidade de
São Luís, capital do Maranhão, fundaram a associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão, a AMPEM. Naquela ocasião, uma diretoria provisória foi formada, composta por Aderson de Carvalho
Lago, o Presidente; Dionísio Rodrigues Nunes, vice-presidente; Helena
Barros Heluy, secretária; Nea Belo de Sá, tesoureira; e José Bento Nogueira Neves, orador oficial. E deram início à representação associativa
e classista dos membros do Ministério Público Maranhense. Foi durante o terceiro congresso fluminense do Ministério Público, ocorrido em
Teresópolis, em 1970, que se consolidou, entre os membros da delegação maranhense, a ideia de se fundar uma associação que representasse
os membros do Ministério Público do Maranhão. E quando do retorno
dessa delegação, as primeiras ações foram tomadas com o firme propósito de estabelecer, aqui, a representação classista do Ministério Público. Deu-se, então, a eleição da diretoria executiva, que teve como presidente o Dr. José Bento Nogueira Neves, o primeiro a dirigir de forma
efetiva a AMPEM no período de 1971 a 1972. Seguiram-se dezenove
presidentes com as suas diretorias. E desses, quatro diretorias foram
representadas, presididas por mulheres, Dra. Regina Leite. As mulheres
que, no Ministério Público, talvez, hoje, seja o estado onde temos a
maior quantidade de mulheres em cargos de direção. não é isso, doutor
Nicolau, no Brasil. Enquanto isso, outros estados não têm uma, duas
mulheres em posições de comando. No Maranhão, há uma quantidade
significativa mostrando a força do trabalho da mulher. E coube à gestão
do biênio 2020/2021 cumprir a missão de celebrar os cinquenta anos de
fundação. Essa composição da diretoria do cinquentenário era esta: Presidente, Gilberto Câmara França Júnior; primeiro vice, Reinaldo Campos Castro Júnior; segundo vice, Isabele Saraiva Fernandes; primeiro
secretário, André Charles Alcântara; segundo secretário, José Cláudio
Almada Lima Cabral Marcos; primeiro tesoureiro, Esdras Liberalino
Soares Júnior; e o Segundo Tesoureiro José Henrique Lago de Carvalho, em memória. E o Dr. José Henrique Logo de Carvalho que nos
acompanhou durante boa parte da gestão de 2020 e 2021, mas que, infelizmente, foi levado do nosso convívio pela pandemia do coronavírus
em pleno exercício das suas atividades na direção da associação. Essa
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diretoria logrou êxito no processo eleitoral, sendo reeleita em dezembro
de 2021 para o biênio 2022 e 2023. Em uma conversa que nós tivemos
com o Deputado César Pires, eu fiz alguns relatos dessa campanha, Dr.
Reinaldo, que nós fizemos, traçando um paralelo com uma campanha
política partidária no sentido de você ter que percorrer o Estado. Nós
fizemos isso de norte a sul, de leste a oeste. Enfrentar fake News dentro
de um processo político atual e outras situações, e nós saímos vencedores porque, democraticamente, em nós foi depositada a confiança da
classe do Ministério Público. Dignos de registro são os mesmos membros, à exceção do saudoso Dr. Lago que foi substituído pelo Dr. Gervásio da Silva Ribeiro Filho, aqui presente, como Segundo Secretário representante dos aposentados na nossa diretoria. A Ampem, ao longo
dessas cinco décadas, tem participado, junto a Conamp, que é a nossa
entidade nacional, de todas as lutas e conquistas como a Constituinte de
88, Dr. Leitão, que Vossa Excelência era que comandava juntamente
com o Dr. Raimundo Marques, Dr. Celso Pinto, Dr. Clésio, aqui presentes, essa geração do Ministério Público. E eu tive a oportunidade de
ouvir do próprio Hugo Negro Mazile, pessoalmente, uma vez em São
Paulo, que a nossa geração, a minha geração, de Reinaldo a de Cabral,
Cutrim e tantos outros, nós ingressamos no Ministério Público em cima
dos ombros da geração de vocês, e ouvir mais dele o complemento, Dr.
Cutrim, que era presidente da associação por ocasião da PEC 37, que a
geração posterior que nós temos aqui representada pelo Dr. Alinilton,
que está presente aqui promotor de justiça de Imperatriz, foi, ingressou
no Ministério Público em cima dos ombros da geração da Constituição
de 88 e da geração pós PEC 37. Eu já posso dizer aqui, não querendo
comparar jamais a Hugo Nego Mazile, mas dando uma contribuição de
que a próxima geração do Ministério Público, Dr. Nicolau, subirá em
cima dos ombros dessa outra, porque foi essa outra que derrotou a PEC
05 em 2021. Então, senhoras e senhores, veio a PEC 37, depois a PEC
05 de 2021 e nós, Dr. Reinaldo, passamos a véspera da PEC 05 dentro
do Congresso Nacional caminhando pelos corredores, seguindo as trilhas do Dr. Raimundo Márcio, do Dr. Leitão, do Dr. Cutrim e de tantos
e tantos outros que ali estiveram nas suas respectivas lutas, e todos nós
saímos vitoriosos porque temos a sociedade sempre ao nosso lado e não
poderemos sair jamais do lado da sociedade porque, senão, estaremos
perdidos. Essa PEC 05 mais recente alterava a composição do Conselho
Nacional do Ministério Público pela majoração da quantidade de indicações políticas para os cargos de conselheiro. Não que não existam
indicações políticas e nem devam existir, elas devem existir como parte
do equilíbrio democrático, Deputado César, mas eu falava, ainda há
pouco, aqui com a TV da Casa, que deve haver o equilíbrio e a harmonia entre os poderes e as instituições. Quando isso acontece, toda a sociedade ganha. A Diretoria da AMPEM idealizou e pôs em prática vários projetos comemorativos alusivos à passagem do cinquentenário da
nossa associação. Dentre elas, surgiu, logo no início de 2020, a ideia de
se produzir uma obra coletiva de cunho científico e acadêmico voltada
para as letras jurídicas, mas que também fosse revestida do rigor necessário com metodologia e formatação que atendesse às exigências da
Capes. Fizemos, então, uma parceria com o Curso de Mestrado da Universidade Federal do Maranhão, que à época era coordenada pelo Juiz
Federal Roberto Veloso, e resultou na publicação de uma obra científica
de autoria coletiva e temática multidisciplinar: Passado, presente e futuro do Ministério Público Brasileiro. Livro comemorativo dos 50 anos
da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, AMPEM.
Esta obra contém 775 páginas de conteúdo de artigos científicos que
foram recepcionados do Brasil e do exterior, revelando o alcance e o
prestígio que gozam o Ministério Público brasileiro e a Associação do
Ministério Público do Maranhão. A obra, esta obra, Deputado César,
cujo exemplar eu trouxe para Vossa Excelência que, além do Parlamento no seu histórico, tem mais tempo como educador responsável pela
formação de várias gerações de maranhenses que tiveram acesso a um
curso superior graças à sua atuação como reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Quando eu falo da Universidade Estadual do Maranhão, não poderia deixar de registrar, neste plenário, a presença do Dr.
Flávio Trindade, que é o fundador do Curso de Direito da Universidade
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Estadual do Maranhão, que idealizou e trouxe para a universidade estadual o Curso de Direito aqui no Estado do Maranhão. Além dessa obra,
foi firmada uma parceria com os Correios, sendo criado um selo comemorativo alusivo aos 50 anos da AMPEM. Também foi produzido um
vídeo documentário com o depoimento de todos os ex-presidentes,
aqueles evidentemente vivos, um registro histórico de fatos e acontecimentos que marcaram os 50 anos da entidade. E aqui eu faço mais um
registro, dizer que nós perdemos o Dr. Seguins, um dos presidentes da
associação, mas conseguimos, ainda ele em vida capturar o seu depoimento que se encontra presente neste vídeo documentário que está no
YouTube da Associação do Maranhão. Por fim, o associado Paulo Oliveira, o Paulíver, compôs a música do hino dos 50 anos da AMPEM que
foi exibida aqui nesta solenidade. A AMPEM é entidade de interesse de
utilidade pública por meio da Lei 4.661, de 18 de julho de 1985, tendo
realizado diversas ações sociais em parceria com a comunidade. A
título de exemplo, a campanha de arrecadação de recursos junto aos
seus associados para compra de equipamentos de proteção individual e
insumos hospitalares, isso em meados de março de 2020, logo no início
da pandemia. Milhares de itens foram adquiridos e entregues para o
Hospital Alarico Pacheco, em Timon, aos hospitais Socorrão I e II, em
São Luís, e à UPA de Imperatriz. Naquele momento onde estava faltando tudo e as pessoas estavam desesperadas e muita gente indo a óbito
por conta da pandemia do início do Coronavírus no mundo todo, igualmente outras campanhas foram realizadas em parceria com a Rede do
Bem. Essa aqui foi a arrecadação de recurso para distribuição aos municípios atingidos pela cheia no Maranhão, este ano, e eu cito aqui os
municípios de Grajaú e Mirador. Patrulha Maria da Penha, Casa da Mulher Brasileira, estas aqui, a arrecadação e distribuição de cestas básicas
para as mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha vítimas de
violência doméstica. Agora mesmo, no próximo sábado, no dia 16 de
julho, entregaremos na Sede da AMPEM para entidades indicadas pela
Promotoria Comunitária Itinerante mais de uma tonelada de alimentos
arrecadados durante o nosso Arraial Junino, o Anarriê da AMPEM, que
chegou a sua 20ª edição. Receberão os alimentos o Centro Frei Daniel
de Saramate, localizado no Pão de Açúcar, e o Clube das Mães Tia Livramento, situado na Vila Mauro Fecury I. A AMPEM, na sua sede localizada no bairro Quintas do Calhau e na sua sede regional de Imperatriz, oferece também um espaço de convivência onde os associados,
convidados e pessoas da comunidade usufruem de vários serviços e
atividades implantadas pelas diretorias que administraram a entidade ao
longo de sua história. É um espaço de valorização da cultura maranhense, sendo o seu já citado Anarriê da AMPEM e o Carnapem eventos
tradicionais onde são priorizadas as apresentações de grupos folclóricos
e artistas locais. Também é responsável pela defesa de seus associados
e associadas notadamente quando atingidos no exercício de suas funções e atribuições. Neste caso, nem um associado que tenha recorrido à
AMPEM ficou sem a devida resposta, sem a devida defesa. Continuamente, a AMPEM tem oferecido aos seus associados o amparo que, às
vezes, não encontra na comunidade ou em outras áreas dos operadores
do Direito. A AMPEM é a boia onde o associado se segura e que vamos
navegando no difícil exercício das nossas atribuições. A importância
alcançada pela AMPEM na sociedade maranhense no Brasil muito resultante das lutas travadas pelas gerações mais antigas, várias delas aqui
presentes, essa geração ajudou a fazer da associação o que ela é hoje e
que, no ano de 1984, promoveu uma greve histórica reivindicando
adaptação da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual à Lei Complementar nº 40/1981, fato esse amplamente noticiado nos jornais da
época. E hoje, Deputado César, Deputado Roberto Costa, Deputado
Zito Rolim, nós estamos numa luta com o Governo do Estado para que
implante para os nossos aposentados um direito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e que já é apercebido pelos ativos. Estamos
trabalhando, Dr. Nicolau, em conjunto com V. Ex.ª para que os inativos
tenham já o direito implantado e que seja garantido porque nós já perdemos dois colegas aposentados que não tiveram acesso ao seu direito.
E o Governo do Estado tem que tomar uma providência e dar o sim para
esses aposentados que contribuíram com a história do povo do Mara-
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nhão. Caminhando para o encerramento, digo que, sem dúvidas, a relevância desta data comemorativa dos 50 anos da associação está plenamente marcada com essas ações e projetos que se somam hoje ao
reconhecimento do Poder Legislativo do Estado do Maranhão, fazendo
jus, assim, ao histórico de lutas e conquistas de homens e de mulheres
que fizeram e fazem a AMPEM e que ajudaram a transformar o Ministério Público no que ele é hoje, uma instituição capaz de efetivar os direitos humanos, defender o regime democrático e promover a justiça no
seio da sociedade. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Então, os meus agradecimentos ao Presidente da AMPEM, Dr. Gilberto Câmara; ao Dr. Eduardo Nicolau, Procurador Geral; ao Senhor Reinaldo Júnior, Primeiro Vice-presidente; ao Cristiano
Matos e a todos vocês aqui presentes; ao Cerimonial e aos Deputados
Roberto Costa e Zito Rolim.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Presidente, eu
gostaria de usar a palavra rapidamente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Concedido.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Primeiro parabenizar a AMPEM, o Presidente Gilberto, o Dr. Reinaldo, que é o Vice-presidente e que comanda, junto com toda a diretoria, esse trabalho
que a AMPEM tem feito, principalmente, para os seus associados, mas
é bom que se diga que, quando a gente fala em relação à AMPEM, a
gente também fala de uma categoria que tem sido fundamental no Estado do Maranhão pelas suas ações, pelo apoio que tem dado em vários
momentos e que o Estado necessita de uma presença mais forte da instituição. Aqui eu também faço uma observação importante em relação
ao papel que o Dr. Nicolau, como Procurador Geral, tem tido à frente
do Ministério Público como todo, e ele foi muito feliz quando falou
em relação à questão da pandemia. Nós estamos voltando aí de uma
situação de quase três anos de muita dificuldade, de muita tristeza que
afetou a vida de todos nós em todos os aspectos, na saúde e na questão
econômica. Nós temos hoje a grande responsabilidade de preparar o
Estado para esse novo momento de reconstrução, principalmente uma
reconstrução econômica que feriu de forma muito profunda a vida social do Estado Hoje, nós temos uma população realmente que tem um
sofrimento muito grande porque perdeu o emprego, os pais de família
perderam a sua renda e precisamos ter a união de todas as instituições. E
o Ministério Público como um todo, e aí falo da AMPEM e falo também
por meio da Procuradoria Geral que teve sempre um papel muito fundamental em todos os momentos, inclusive na parceria com esta Casa
Legislativa. Em todos os momentos que nós precisamos do apoio da
AMPEM e da Procuradoria, a Assembleia sempre teve uma aceitação,
até porque o que nós levávamos para lá era exatamente o interesse do
povo do Maranhão. E aí eu destaco, nesses 50 anos da AMPEM, Dr.
Gilberto, também esse trabalho que vocês têm feito ao longo dos anos.
Como você disse, há outros presidentes que participaram desse fortalecimento da associação, é uma associação que como eu disse, defende os
interesses dos seus associados, mas ela se tornou um papel,.. também
uma instituição importante nessa interlocução política dentro do Estado
do Maranhão, tanto é que todos os projetos, todas as demandas que
o Ministério Público como um todo encaminha pra essa Casa sempre
tem o grande apoio de todos os deputados, porque nós reconhecemos a
importância do conjunto do Ministério Público para o Maranhão e para
o povo. Em alguns momentos, a gente sente inclusive determinados
conflitos, mas sabemos que o papel do Ministério Público ele sempre se
tornou soberano em relação à defesa dos interesses do Estado e do povo
do Maranhão, por isso tem o nosso respeito. Então, parabéns, AMPEM,
parabéns para o conjunto do Ministério Público que tem sido uma instituição importante na vida do Estado do Maranhão. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES -Renovo a minha crença na AMPEM, renovo a minha
crença, por meio do Dr. Eduardo Nicolau, no Ministério Público. E
nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
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SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE
2022, ÀS 11h30.
MESA:
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO
O SENHOR ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR
O SENHOR EDILSON BALDEZ DAS NEVES
O SENHOR FÁBIO NAHUZ
O SENHOR DANIVAN BORGES MENDES.
O SENHOR FRANCISCO TEIXEIRA
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO - Em nome de Deus, eu declaro aberta Sessão Solene
convocada para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao empresário Antônio Barbosa de Alencar concedido por meio da Resolução
Legislativa nº 1086/2022 oriunda de Projeto de Resolução Legislativa
nº 06/2020 de autoria deste deputado. Vamos iniciar agora a composição da Mesa, convido para compor a Mesa claro o senhor Antônio
Barbosa de Alencar, que é homenageado desta Sessão Solene, vamos
lá, Barbosa, convido o senhor Edilson Baldez, Presidente decano da
Federação de Indústrias do Maranhão, sempre muito bem-vindo, convido senhor Fábio Nahuz, também amigo um outro decano Presidente
do Sindicato das indústrias da Construção Civil do Maranhão. Convido
o senhor Danivan Borges Mendes. Superintendente Estadual do Banco do Nordeste ex-colega do curso de direito da universidade Ceuma.
Bem-vindo Danivan. E convido também o senhor Francisco Teixeira,
superintendente do Banco, Daycoval. Ali, homem que mais empresta
dinheiro no Maranhão. Senhoras e senhores, é sempre uma alegria receber nesta Casa do Povo e ter a oportunidade de conceder um
Título de Cidadão. Cidadania, ela é uma coisa que se expressa de várias
formas e uma delas é a importância social que a pessoa tem, e quando
digo importância social não trata de posição social, atributo de riqueza,
nada disso, falo de capacidade de transformar a realidade difícil que nós
temos, e isso muitas vezes as pessoas conseguem fazer essa diferença. E
hoje, o homenageado que recebe esse Título, ele foi uma dessas pessoas
que conseguiu dar, me corrigindo aqui sou, mas até o momento. Então é
uma das pessoas que conseguem fazer essa transformação da realidade,
cearense, natural de Quixadá, não vou revelar a idade aqui, mas chegou
ao Maranhão no ano de 1983, abriu uma empresa, que se consolidou
como uma das líderes no segmento de construção civil no Maranhão e,
claro, outros grupos econômicos também relacionados, que todo mundo
conhece, a gente não vai falar sobre Imposto de Renda do Barbosa aqui
na Sessão Solene da Assembleia Legislativa. Fato é, que muito nos honra mesmo, Barbosa, poder te agraciar com esse Título, porque você é
merecedor dele pela contribuição ao Maranhão. Quando a gente fala aí
de cinco mil empregos diretos, a gente está falando de milhares e multiplicados várias vezes por empregos indiretos, então rodando a economia, promovendo ao dignidade às pessoas, a possibilidade de subsistir,
que é hoje nesse momento que a gente enfrenta de inflexão econômica,
de estagnação prolongada, de pessimismo ainda infelizmente para os
próximos pelo menos dois anos a gente ainda vai enfrentar a tempestade
inflacionária, então assim, a gente tem muito que estar junto e estimulando sempre quem não se curva a essas dificuldades, quem empreende,
quem além de tudo, consegue além disso gerar riqueza e distribuir. Barbosa, para quem não sabe, tem inúmeros Projetos Sociais, que ele não
faz propaganda disso, até seguindo os preceitos bíblicos, que a gente
sabe disso, e portanto, é um momento importante, Barbosa, fico feliz
e o parabenizo por isso. Entregar esse título a você vai ser um momento muito especial aqui do nosso mandato na Assembleia Legislativa
do Maranhão. Eram essas as palavras. Eu sou uma pessoa de discurso
curto, bastante suscinto. Parabéns, Barbosa. Então, vamos proceder à
entrega do título ao nosso amigo Barbosa neste momento. Depois, ele
fará uma fala para nos emocionar aqui neste momento da sessão. Então,
Barbosa, concedo a palavra. Agora, você tem a discricionariedade de
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escolher a tribuna dos baixinhos ou a dos altinhos ali para fazer seu
discurso. Fica a seu critério.
O SENHOR ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR - Bom dia a
todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente agradecer a Deus, a minha família, aos nossos colaboradores, ao nosso Deputado, não sei se é deputado, se é doutor, mas os dois são importantes.
Então, com certeza, gostaria de agradecer a presença do Dr. Edilson,
nosso amigo e irmão, muito feliz por você estar aqui conosco; ao meu
amigo Fábio Nahuz, que está aqui do meu lado, um cara de longas datas
que tem uma história para contar; ao superintendente, nosso amigo ali,
Danivan, um cara nosso parceiro, irmão; ao nosso amigo Teixeira da
Daycoval, que tem uma conta muito grande. Bom, pessoal, este momento é único para mim. Eu não posso dizer a vocês a minha felicidade
porque essa é a felicidade que só eu posso sentir e não consigo transmitir a vocês este momento, mas eu posso agradecer por este momento,
agradecer a Deus, a todos e falar da minha história no Maranhão. Eu
estou aqui desde 82, então eu sou mais maranhense que muita gente
que está aqui, mas eu sou um cara que não só indico, mas falo sempre
da felicidade de fazer parte da sociedade maranhense, porque essa é a
melhor cidade que eu conheço para morar e trabalhar. Nós estamos trabalhando hoje no setor da construção civil e de distribuição, fabricação
de aço e PVC. Geramos bastantes empregos diretos e indiretos. Eu me
sinto um trabalhador igual a todos, não sou diferente de ninguém. Isso
para mim me realiza e me deixa feliz e agradecido, porque é uma coisa
que nós temos que fazer diariamente, agradecer a Deus por isso, a nossa
vida que nós não damos valor, mas é Deus que nos proporciona este
momento. Falar da ação social da minha responsabilidade, da nossa responsabilidade. Como o nosso deputado falou, nosso trabalho social, nós
temos um trabalho social voltado para crianças, adolescentes e, de uma
maneira geral, temos um compromisso e sabemos da nossa responsabilidade de fazer parte como eu faço parte da sociedade, essas pessoas que
estão neste momento difícil da nossa vida, mas nós não fazemos isso
hoje, nós já fazemos isso há bastante tempo. Essa geração de emprego,
geração de renda e de empregos diretos e indiretos são normais no meu
mundo. O que eu posso dizer é o seguinte, todos nós temos obrigação de
contribuir com o futuro que só a Deus pertence, então nós temos que fazer a nossa parte. Falar da construção civil, do que nós fazemos e como
fazemos não é difícil para mim. Até porque esse é meu mundo. Temos
aqui o presidente Edilson, que, na verdade, hoje ele está na Fiema, mas
o mundo dele não é na Fiema; é na construção civil. Não é, presidente?
Meu amigo Fábio, que é também um cara da construção civil, nosso superintendente do Banco do Nordeste, um dos grandes bancos deste país
que desenvolve a indústria, gerando riqueza tudo que o Estado precisa.
Então, Donivan, queria agradecer a você pela sua presença, por estar
aqui. Falar aqui do nosso amigo do Daycoval, que é um grande banco
que está fomentado também a riqueza deste Estado. Enfim, os resultados que nós estamos aqui, hoje, no Estado, trabalhando é com a certeza
da obrigação. É um dever para mim contribuir para o crescimento do
Estado do Maranhão. Queria agradecer a todos os deputados da Assembleia por ter nos proporcionado, através do Deputado Dr. Yglésio, esse
momento. E para mim é assim: não consigo dizer a vocês da minha
felicidade. Só consigo agradecer a Deus, à minha família e a todos da
sociedade maranhense. Deputado Dr. Yglésio, muito obrigado por esse
momento. E vou dizer uma coisa muito simples: parabéns para mim.
Eu mereço.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR.
YGLÉSIO - É isso mesmo, Barbosa, autoestima é tudo nessa vida. Então, diante disso, senhoras e senhores, um momento de felicidade para
todos nós. Esse tipo de sessão solene tem um rito que é sumaríssimo
mesmo, para nós vermos tantas pessoas importantes, amigos. Reencontrei amigos de escola, inclusive, amigo de maternal ali, pessoas que
estão caminhando ao lado do Barbosa, que sempre foram boas pessoas.
Então tenho certeza que a lei universal da atração segue sendo lei, de
fato, é uma lei magna dos bons se atraírem. Fico muito feliz por conta
disso. Agradeço a presença de todos e, nada havendo a tratar, faço o
convite a todos que puderem para assistir Moto e Castanhal no domingo
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no estádio Castelão, às quinze horas, aproveitando aqui para fazer o
convite, e declaro encerrada a presente Sessão.
SESSÃO SOLENE 50 ANOS DO SEBRAE-MA DO DIA 18 DE
JULHO DE 2022 ÀS 11h30.
MESA:
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDEL LAGES
O SENHOR DESEMBARGADOR RICARDO DUAILIBE
O SENHOR CASSIANO PEREIRA JÚNIOR
O SENHOR CELSO GONÇALO DE SOUSA
A SENHORA RACHEL JORDÃO
O SENHOR EDILSON BALDEZ DAS NEVES
O SENHOR FELIPE MUSSALÉM
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDEL LAGES – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada para homenagear os
50 anos do SEBRAE-MA. Convido para compor a Mesa o Senhor Desembargador Ricardo Duailibe, Vice Presidente do Tribunal de Justiça;
o Senhor Cassiano Pereira Júnior, Secretário de Estado de Indústria e
Comércio; o Senhor Celso Gonçalo de Sousa, Presidente do Sebrae
MA; a Senhora Rachel Jordão, Diretora de Administração e Finanças e
superintendente interino do Sebrae; Senhor Edilson Baldez, presidente
da Federação das Indústrias do Maranhão; Senhor Felipe Mussalém,
Presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Social. Convido a todos para assistirmos ao vídeo institucional sobre
a história do Sebrae Maranhão. Concedo palavra ao Deputado Ariston
Ribeiro, autor do Requerimento de convocação desta Sessão Solene,
que falará em nome do Poder do Legislativo.
O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa do Povo aqui, na nossa plenária do
nosso Estado do Maranhão. Quero aqui cumprimentar a Mesa, o senhor
Deputado Wendel Lages, que está presidindo. Obrigado por ter aceitado
nosso pedido porque nós estamos de férias e não é fácil vi aqui participar desse evento. Obrigado. Senhor Secretário Cassiano Pereira Júnior,
representando o Governo do Estado do Maranhão, seja bem-vindo; Senhor Desembargador Ricardo Duailibe, representando o nosso Poder
Judiciário, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça; Senhor Celso
Gonçalves de Souza, Presidente do Sebrae, que está nesta data muito
importante aí de 50 anos aqui do nosso Sebrae; Senhora Rachel Jordão,
diretora de administração e finanças e superintendência financeira do
Sebrae; Senhor Edilson Baldez, presidente da Federação das Indústrias
do Maranhão; Senhor Felipe Mussalém, presidente da Agência Municipal de Desenvolvimentos Econômico e Social, representando o nosso
Prefeito de São Luís Maranhão, sejam bem-vindos todos. Aqui, hoje,
estamos para homenagear os 50 anos do Sebrae nesta sessão solene,
que é uma data muito importante. Cinquenta anos que essa entidade
vem fazendo um excelente trabalho de ajudar as pessoas mais humildes, que é ensinar a como sobreviver nesse mundo competitivo, que é
o mundo competitivo dos empresários. Então o Sebrae tem feito um
excelente trabalho não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil.
Isso é importante a gente frisar e dar valor a essa entidade, que é para,
no dia-a-dia, as pessoas aprenderem a sobreviver, buscando situações
favoráveis em cada situação. Então essa sessão solene tem em vista se
tratar de uma instituição que, ao longo do tempo, vem fazendo parte de
uma história bem sucedida, trabalhando pela valorização das micro e
pequenas empresas, incentivando e promovendo o empreendedorismo e
a qualificação de pessoas para um mercado de trabalho bem mais competitivo e produtivo. Sabemos que essa homenagem está ocorrendo no
Brasil inteiro. Isso evidencia mais ainda a força e a importância do Sebrae para a economia nacional e o grande volume de contribuição que
já foi oferecido, além de respeito que a instituição recebe. Prova disso é
ser sempre encabeçada por pessoas que só querem o seu crescimento e
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suas benfeitorias atinjam cada vez mais as pessoas. O SEBRAE é uma
entidade que apoia e fomenta a criação, a expansão e a modernização
das micro e pequenas empresas do Estado, capacitando-as para cumprir,
com eficácia, o seu papel no processo de desenvolvimento econômico
e social. Sem dúvidas um dos principais diferenciais é o seu foco em
capacitação. Um mercado com mais pessoas capacitadas é um mercado
de excelência, um mercado forte e estabilizado. E é isso que desejamos
para o comércio do Maranhão, que seja cada vez mais consolidado e
com bases fortes. O SEBRAE é indispensável neste processo. Cada vez
mais que falamos sobre a instituição, entendemos por que essa data está
sendo tão comemorada no nosso país. Um serviço que atua com foco
no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de
formalização da economia por meio de parcerias com a administração
pública e privada, com programa de capacitação, acesso ao crédito e
à inovação, estímulo associativo e a cooperação, feiras de negócios e
ações sociais realmente merece todas as homenagens possíveis. Então
eu fico contente em ter participado aqui desse grande momento. Cinquenta anos representam uma data emblemática, e eu aqui sendo uma
das pessoas que trouxeram essa homenagem, por isso fico muito contente participando dessa sessão, sobretudo pelo Presidente do Sebrae
que é meu irmão, o Celso. Isso ainda me fortalece mais ainda nesta
data tão importante. Obrigado, Dr. Celso, por você ter participado desse
grande dia dos 50 anos do Sebrae. Obrigado a todos os nossos familiares que estão aqui presentes. Obrigado a cada um de vocês.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES - Convido o Deputado Ariston para presidir os trabalhos da sessão solene.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARISTON - Bom dia mais uma vez. Agora eu vou chamar as pessoas
para conceder a palavra: o Senhor Edilson Baldez, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão; Doutor Edilson, fique
à vontade, o senhor tem os dois lados e pode usar o que ficar melhor
para você.
O SENHOR EDILSON BALDEZ DAS NEVES - Bom dia a todos. Senhoras e Senhores, é com muita alegria que nos encontramos
hoje aqui reunidos para festejar mais um aniversário desta grande entidade. Eu quero cumprimentar, inicialmente, o Deputado Ariston Ribeiro, Presidente da sessão e autor desta menção de homenagem ao
Sebrae pelos seus 50 anos. Quero cumprimentar o Senhor Presidente
do Conselho Deliberativo do Sebrae, Celso Gonçalo de Souza, cumprimentar o Desembargador Ricardo Duailibe, Vice-presidente do Tribunal de Justiça, que veio prestigiar aqui este grande evento. Quero cumprimentar o Desembargador José Gonçalo de Souza também aqui pela
sua presença neste evento. Quero cumprimentar o Senhor Secretário
de Indústria e Comércio, Cassiano Pereira Júnior, representando aqui
o governo do Estado. Quero cumprimentar o Wendel Lages, Deputado
estadual que até pouco estava presidindo esta sessão. Cumprimentar a
Diretora Rachel Miranda, em nome dela cumprimentar toda a diretoria
e servidores do Sebrae. Cumprimentar o Felipe Mussalém, Secretário
também aqui fazendo parte da Mesa. Quero cumprimentar o Deputado
federal Elizabeth Sousa, Senhores Presidentes de entidades, Conselheiros e Conselheira do Sebrae, senhores empresários, demais convidados,
senhoras e senhores, para mim é uma grande honra ter sido escolhido
para falar um pouco aqui em nome dos empresários do Maranhão, sobre
este grande dia, dessa grande homenagem. Então, como eu disse, é dia
de festa, é dia de comemoração, porque não é à toa que se completam
50 anos de sucesso, desde o primeiro dia em que foi criado até os dias
de hoje, em vista do desempenho, do trabalho que tem sido realizado
por esta entidade, no Brasil inteiro, que cuida dos pequenos e micro
empresários, esses que são os grandes empregadores, criadores de riqueza e renda neste País e aqui no Maranhão. Eu tive a oportunidade
de, assim como o Celso, assim como o Cláudio Azevedo aqui também
presidente, ter participado como presidente desse conselho, o Raimundo foi o último presidente, não está aqui presente, mas quero cumprimentá-lo mesmo na sua ausência, porque ele, como todos nós, teve a
oportunidade que procuramos cumprir fielmente com o objetivo desta
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entidade. Então, hoje, como eu já disse, é dia de festa, é dia de alegria.
Quero fazer uma homenagem especial a todos os servidores do Sebrae,
desbravadores, lutadores que estão distribuídos neste Brasil inteiro,
cumprindo com essa nobre missão de cuidar, de orientar, de desenvolver o micro e pequeno empresário. Então, parabéns a todos, parabéns e
obrigado a todos que vieram participar desta singela homenagem, mas
muito importante homenagem pelos 50 anos de trabalho deste Sebrae.
Somente sabe o que é o Sebrae aqueles que já foram atendidos ou que já
foram servidos por ele e aqueles que, como eu, sentem-se servidores do
Sebrae. Uma vez Sebrae, sempre Sebrae, porque a gente fica com esse
sangue de servir ao próximo porque, na hora que você serve ao pequeno, ao micro empresário, você se sente mais servido do que servindo.
Então, parabéns e obrigado pela oportunidade a todos que estão aqui.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARISTON RIBEIRO – Eu quero registrar aqui a presença do Senhor
Desembargador José Gonçalo de Souza Filho, do Senhor Dr. Elisabeth Gonçalo e do Senhor Pedro Ivo, Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia. Também do Senhor Mário Borralho, Diretor Técnico do
Sebrae Maranhão; da Senhora Maria do Socorro Noronha, Presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Maranhão; do
Senhor Cristiano Barroso, Presidente da Associação Comercial; do Senhor Cláudio Azevedo, Presidente do Centro das Indústrias do Estado
do Maranhão; do Senhor Fábio Nahuz, Presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil; do conselheiro e das conselheiras que são
muitos, então não dá para chamar todos. Fica registrado o nome de cada
um de vocês do Sebrae do Maranhão. Então, agora dando procedimento
aos nossos oradores, vamos chamar agora o Senhor Desembargador Ricardo Duailibe, Vice-presidente do Tribunal de Justiça, representando a
nossa justiça. Fique à vontade, Desembargador.
O SENHOR DESEMBARGADOR RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE - Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Sigo
cumprimentando o deputado que preside esta solenidade, meu amigo
Ariston Ribeiro, autor da proposição. Cumprimento o Senhor Cassiano
Pereira Júnior, Secretário de Estado da Indústria e Comércio que representa o governo do Estado. Comprimento o senhor Edilson Baldez
que brilhantemente preside a Federação das Indústrias do Estado do
Maranhão. Cumprimento o senhor Celso Gonçalo de Souza, Presidente
do Sebrae. Comprimento senhora Raquel Jordão, e aqui eu faço um
parêntese em nome dela que é Diretora de Administração e Finanças do
Superintendente Interino do Sebrae, eu cumprimento todas as mulheres guerreiras aqui presentes. Cumprimento o senhor Felipe Mussalém,
Presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico Social. Começo dizendo que eu tenho um duplo motivo de estar alegre, e
feliz por participar dessa solenidade. E começo pela ordem. Durante 33
anos de minha vida em que exerci diuturnamente a advocacia e atuei
muito na área empresarial, eu ousei empreender em nosso estado, e o
fiz isso, todos aqui me conhecem porque eu sinto que estou aqui cercado de amigos, desde essa época, no ramo imobiliário, e digo isso para
justificar o meu conhecimento de causa do valor do Sebrae, enquanto
empresa do ramo imobiliário, várias, inúmeras vezes, fui orientado, e
busquei os serviços do Sebrae. Então eu conheço antes de para o Judiciário da importância e do valor dessa instituição. O Sebrae merece
e por isso estão aqui ilustres figuras que já foram citadas e que eu não
repeti-las. Essa homenagem porque presta não só ao Brasil, mas principalmente ao Maranhão um serviço excelente e se hoje o Maranhão
se apresenta como um estado pujante que atrai investimentos parte
disso deve inicialmente a Federação das Indústrias, através do nosso
chamado de comandante Edilson Baldez, mas ao Sebrae. O Sebrae que
esse braço da federação que estimula de todas as maneiras orientando o
empresariado, o empreendedor que aqui a porta e aqui investe, que dá
esses resultados. Posteriormente quis Deus que eu fosse para o Poder
Judiciário, aí, a segunda alegria porque no Poder Judiciário sou testemunha, estou prestes a completar 10 anos ali, no quanto é uma parceria
importante para o Poder Judiciário, o Sebrae. Todos esses projetos em
que o tribunal precisa ou é solicitada a participar tem sido realizado
com êxito. Porque é um trabalho sério que visa orientar, me conduzir da
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melhor maneira possível os empreendedores no nosso estado. Portanto,
eu fico duplamente feliz e honrado de participar dessa homenagem e só
me resta parabenizar, a desejar que esses 50 anos se repitam com esse
mesmo entusiasmo para o prol e desenvolvimento do nosso Estado que
todos nós amamos por isso estamos aqui. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARISTON RIBEIRO – Concedo a palavra ao Secretário de Estado de
Indústria e Comércio, senhor Cassiano Pereira Junior, representando o
Governo do Estado do Maranhão, fique à vontade.
O SENHOR CASSIANO PEREIRA JÚNIOR – Primeiramente,
bom dia a todos e a todas, gostaria de cumprimentar Celso Gonçalo e
Rachel Jordão, representantes do SEBRAE, neste ato tão importante,
cumprimentar também deputado Ariston e também agradecer pela Indicação dessa menção honrosa ao SEBRAE. Em nome do Governador,
do Governo do Estado venho aqui reconhecer a importância o trabalho
que o SEBRAE tem exercido durante esses 50 anos com a sua colaboração e ao desenvolvimento do Maranhão, assim como nosso Desembargador também tive uma experiência, ainda tenho experiência como
empresário e tive a honra de certo momento poder contar com a ajuda
do Sebrae. E tenho certeza. Que o Sebrae tem feito a diferença é que no
nosso Estado. Tenho olhado pelos micros e pequenos empresários, tem
feito a diferença, na vida e na gestão dessas empresas. É uma satisfação
imensa estar aqui hoje com vocês, como dito, o Sebrae tem um legado e um fortalecimento do empreendedorismo, de valorização e apoio
aos pequenos negócios. E hoje nesta celebração por cento e cinquenta
anos, só temos como agradecer esse braço forte, que é o Sebrae, para
todos os empresários ao nosso Estado. Um abraço a todos e tenham um
excelente dia.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARISTON RIBEIRO - Concedo palavra ao senhor Celso Gonçalo de
Souza, presidente do Sebrae Maranhão.
O SENHOR CELSO GONÇALO DE SOUZA - Bom dia a todos!
Primeiro lugar, agradecer a Deus essa oportunidade uma oportunidade
única, não é? Inicialmente, nós queremos agradecer ao Deputado Ariston Ribeiro que preside esta sessão autor desse importante projeto. Projeto aqui, deputado, que nós do Sebrae agradecemos muito sabemos que
é muito oportuno. Cinquenta anos não se completa toda hora, né, então
muito obrigado por esse reconhecimento aqui da Assembleia Legislativa, Senhor Deputado Wendell Lages, muito obrigado pela sua presença,
nós nos sentimos honrados de você estar aqui, sei que você tem muitos
compromissos, nós sabemos, né, que época de campanha política, e aí
tem que ir atrás do voto, mas você abriu um parêntese e está aqui conosco, muito obrigado mais uma vez, está bom. Senhor Cassiano nosso
Secretário nós também nos sentimos honrados pelas suas presenças
aqui e mais uma vez reforçar essa nossa parceria do Sebrae com o Estado, é já fizemos várias parcerias esperando fazer muito mais daqui pra
frente, sabemos que com você a gente tem tido um diálogo mais, mais
propositivo e de realizações, muito obrigado. Senhor Desembargador,
sua presença aqui nos honra muito, a gente é um trabalho do “Sistema
S” aproximar essas instituições do “Sistema S” junto principalmente
com o Poder Judiciário, sabemos que fizemos dois últimos eventos empresariado fez agora por último. E uma das coisas que nos honrou muito e nós tiramos e a gente viu que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas
essa aproximação do Poder Judiciário com o “Sistema S”, consequentemente, com empresariado, é agora há pouco estavam ali já tratando com
o outro segmento da justiça também com referência a algumas demandas que o empresariado tem e que o Poder Judiciário pode nos ajudar,
muito obrigado pela sua presença. Também queremos agradecer aqui a
presença do Desembargador José Gonçalo, meu irmão, fico muito feliz
em você estar aqui e muito obrigado pela sua presença, você é uma
pessoa que realmente faz a diferença entre nós, muito obrigado; querendo aproveitar também, já que eu estou falando do meu irmão, quero
falar do meu outro irmão, que a gente tem aqui, o deputado Antônio
Elisabeth Gonçalo, também muito obrigado pelas suas presenças Elisabeth, você é uma pessoa que realmente, tem feito muita diferença entre
nós, estou aqui hoje na presidência do Conselho, agradeço muito a
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você, e como os outros demais meus irmãos, senhor Edilson Baldez,
você dispensa palavra para mim, você sabe que você é uma pessoa muito importante para mim, eu então, não vou fazer elogio porque você
sabe da sua importância que você tem feito para mim, Raquel, muito
obrigado, Raquel muito obrigado, por ter arrumado todo esse, feito toda
essa organização aqui por esse dia de hoje, nós agradecemos, nós aqui
na presença do Conselho, agradecemos a você, você, Raquel, a outra
Raquel, porque nós temos duas Raqueis né, lá no Sebrae, então, muito
obrigado aqui pelas suas presenças, tá? Nós ficamos muito felizes aqui
com a sua organização, e dizer que, está dentro, ou até além, do que nós
imaginávamos, Felipe, Felipe Mussalém, muito obrigado aqui pela presença, representando aqui a prefeitura, eu sei que você veio aqui , e sabe
da importância que o Sebrae para todos os nossos, para todos, tanto
Poder Público, como o Poder privado, o Sebrae da maior importância, e
essa aproximação, principalmente com a prefeitura da capital, é importante, muito obrigado, transmitam as nossas palavras, para o nosso prefeito, eu também queria fazer mais dois agradecimentos aqui, nós temos
aqui, a presença de dois ex-presidentes, Claudio Azevedo também, que
é um empresário também já foi presidente do Sebrae, muito obrigado,
Claudio Azevedo, e eu queria fazer uma referência, é agradecer, nós
somos muito gratos, nós que estamos na presidência do Sebrae, juntamente com meus conselheiros, que eu vou já citar os nomes aqui, eu
faço questão de que essa sessão fique registrado, vocês que estão aqui,
mas, meus queridos, somos muito gratos por vocês que trouxeram o
Sebrae até aqui. E aqui nós temos a presença do Doutor Edilson que
também já foi presidente, Presidente Edilson, você e o Cláudio Azevedo
como os outros presidentes que presidiram o Sebrae durante esses 50
anos, quem fundou o Sebrae, nós agradecemos, nós estamos aqui na
presidência do conselho e agradecemos muito a você, Cláudio Azevedo,
ao Dr. Edilson, ao Raimundo Coelho, que está de licença, mas que tem
feito um ótimo trabalho no Sebrae como os demais que já passaram por
aqui. Então, muito obrigado a vocês todos por ter trazido o Sebrae até
aqui. Agora vou falar algumas coisas que eu anotei aqui, aproveitando
ainda para agradecer por este momento de homenagem e reconhecimento ao importante trabalho que o Sebrae tem realizado em prol do
fortalecimento dos pequenos negócios do país e do Maranhão, durante
esses 50 anos. Cumprimento também os conselheiros deliberativos do
Sebrae Maranhão aqui presentes, agradecemos a todos, mas especialmente aos que estão aqui presentes, ao César Ney – Representante Banco do Nordeste, ao Fábio Nahuz – Representante da Federação das Indústrias, ao Cristiano Fernandes – Representante da Associação
Comercial do Maranhão, ao Felipe Mussalém - Representando as Federações das Associações Comerciais do Maranhão, A Socorro Noronha
- Representando as Federações dos Dirigentes Logístico do Maranhão,
o José Hilton – representante da Federação da Agricultura do Maranhão, ao Antônio Sousa também representante da Federação FECOMERCIO – Federação do Comércio do Maranhão. Ao Cassiano Júnior
também representando governo do Estado aqui, é o representante da
Secretaria de Indústria e Comércio. Ao Pedro Igor representante também da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ao companheiro Jesenias
também que está aqui, representante do SEAP, que representa as pequenas empresas, principalmente nessa área privada. Meus colegas representantes das instituições que ajudam o Sebrae a contribuir com o desenvolvimento sustentável deste Estado, por meio do empreendedorismo.
Cumprimento ainda o corpo funcional da instituição em nome dos seus
diretores executivos, Rachel Jordão, como já foi citado aqui, diretora de
administração e finanças que aqui também exerce interinamente a função de superintendente dada a ausência do superintendente Albertino
Leal que não pôde estar aqui hoje. E Mauro Borralho, nosso diretor
técnico também que está aqui. Sintam-se todos cumprimentados e recebam a minha gratidão por se dedicarem, todos os dias, a cumprir em
grande relevante missão, que é lutar pela causa do microempreendedor,
da micro e pequena empresa do Maranhão. Transformar os pequenos
negócios em protagonista do desenvolvimento sustentável do Brasil,
esse é o nosso propósito. Propósito esse que carregamos conosco com
muito zelo, dedicação, trabalho e amor, sempre acreditando na força, no
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sonho de quem empreende, e no poder transformador do empenho do
empreendedorismo em nossa economia, gerando o tão importante desenvolvimento nas mais diversas esferas que ele alcança. Tal proposta
faz de cada colaborador do Sebrae e de seus parceiros um agente de
uma transformação radical em prol de um melhor futuro para o país e
lhes dá a oportunidade histórica de estarem engajados em uma ação de
que terão muito do que se orgulharem perante seus sucessores e descendentes. Durante esses 50 anos, nossa trajetória foi marcada por muitas
percepções sobre o que são e o que significam os pequenos negócios no
processo de desenvolvimento sustentável do Brasil e do Maranhão. Todas as ações do Sebrae, das mais simples às mais complexas, são importantes, porque trabalhamos com o sonho das pessoas, com o sentimento
de realização, com o que pode deixar um legado. Todos os nossos projetos convergem para isso, para transformar, direta ou indiretamente, a
vida do empreendedor em sua totalidade. Estamos presentes em todo o
Maranhão, sendo uma das instituições com a maior capilaridade no estado por meio de nossas dozes regionais. Por causa dessa capilaridade,
o Sebrae pode manter programas para as mais variadas áreas e nichos de
mercado, trabalhando, ora individual, ora coletivamente, junto aos empreendedores com resultados expressivos. Poderíamos citar alguns projetos e programas como os de áreas de inovação, startups e agronegócio: o AgroNordeste, que trabalha com pequeno negócio no campo; o
Cidade Empreendedora, que atua nos pequenos negócios de um território e na gestão pública; o Educação Empreendedora, levando às escolas
públicas e privadas conteúdos de empreendedorismo e o de economia
criativa. Hoje o foco da instituição é trabalhar a competitividade junto
aos pequenos negócios, atendendo o acesso a novos mercados e à inovação. Aprendemos muito. Ao longo de todo esses 50 anos, nos reinventamos e buscamos melhorar cada vez mais a prestação dos nossos
serviços aos pequenos negócios que hoje destacam a instituição de norte a sul e de leste a oeste no país, reconhecendo-a como referência no
tocante ao fomento, gestão e desenvolvimento empresarial. Finalizo
dizendo que estar na presidência do conselho deliberativo estadual do
Sebrae nesta data tão marcante é uma honra e orgulho, porque sabemos
de toda a credibilidade e respeito que a instituição tem junto à sociedade
brasileira e aos mais de dois milhões de donos de pequenos negócios
que podem acessar o portifólio de produtos, programas e ações do SEBRAE para tornar sua empresa maior, atuando com processo de qualidade e inovação, sendo mais competitiva e ganhando novos mercados.
Presidente Ariston, aproveito ainda esta oportunidade para agradecer a
esta Casa Legislativa pela parceria e pelos mais diversos momentos de
apoio ao SEBRAE no cumprimento de sua missão em nosso Estado.
Em destaque, a mais recente parceria que diz respeito à cessão de parte
do estacionamento para uso do Multicenter de Negócios e Eventos, efetivado durante a Expoindústria, evento em que fomos correalizadores.
Muito obrigado. E que venham mais 50 anos, gerando transformação e
desenvolvimento ao nosso Maranhão, fortalecendo aqueles que são
nossa razão de existir: os pequenos negócios. Muito obrigado. Nós queremos chamar o Deputado Ariston para nós fazermos uma lembrança
aqui dos 50 anos. Deputado Wendell, também, a sua presença.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARISTON RIBEIRO - Eu quero aqui agradecer ao Deputado Othelino
Neto, a todos os colaboradores que participaram desta sessão solene.
Quero agradecer a cada um e às pessoas que comparecerem a esta sessão solene que é muito importante para mim e também para o Presidente, Dr. Celso Gonçalo, que é ímpar na vida de cada um de vocês, participando no dia a dia dos 50 anos de comemoração de uma data especial.
Como o nosso Vice-presidente aqui da Justiça falou, é importante o
excelente trabalho que o Sebrae tem feito não só aqui no Maranhão,
mas no Brasil todo qualificando pessoas, que é a coisa mais difícil a
gente ser empresário e ter a qualificação do início. Então, o Sebrae tem
feito seu início com muita competência e tem gerado muitos empresários competitivos em nível nacional e mundial. Então, parabéns a todos
os componentes aqui do Sebrae. Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.
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ANDERSON CARDOSO MOREIRA GUIMARÃES, do Cargo em
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de PesRESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
soal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 611/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando
		
FABYANNA DE SOUSA CARVALHO, para o Cargo em Comissão,
Nº 595/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando ANTONIO Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
ADRIANO DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste PoNº 612/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando RENATO
der, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
DOUDEMENT MADEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
Nº 596/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando CARLOS de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
MAGNO DE OLIVEIRA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbo- partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
lo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal
Nº 613/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando THACIA
deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
LIMA BENICIO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Nº 597/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando JOSIMAR Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
LINDOSO AIRES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
Nº 614/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando LUTECIA
agosto do ano em curso.
DA CONCEIÇÃO BOGEIA, do Cargo em Comissão, Símbolo DASNº 598/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando BRENDA 1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
DIAS MARQUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de Ofi- a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
cial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
Nº 615/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando SAMIRA
de agosto do ano em curso.
ABREU SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de SecretáNº 599/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando ANA LUISA rio Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
LIMA FIGUEIREDO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de agosto do ano em curso.
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
Nº 616/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
WALDIRENE DE OLIVEIRA SOUSA ABREU, para o Cargo em
Nº 600/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando IRISMAR Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de PesDE MARIA DIAS RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, DAS-2 soal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
Nº 617/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando SAMIRA
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
ABREU SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de AsNº 601/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando sessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
LUCIARIEL MOREIRA DE LIMA, do Cargo em Comissão, Símbo- do dia 1º de agosto do ano em curso.
lo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
Nº 618/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando
a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS, do Cargo em Comissão,
Nº 602/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando LARA DE Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
SÁ CHAVES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto
Nº 619/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando DINAILCE
do ano em curso.
FERREIRA VIANA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
Nº 603/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando LUCIARIEL de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
MOREIRA DE LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de dia 1º de agosto do ano em curso.
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
Nº 620/2022, de 02 de agosto de 2022, exonerando a pedido,
1º de agosto do ano em curso.
GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS, do Cargo em Comissão, SímboNº 604/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando ANTONIO lo Isolado - 1 de Subprocurador Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
DE SOUSA BARROS JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 605/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando CAMILLA
DE CARVALHO MENDONÇA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 606/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando ANA CLARA
RICARTE FEITOSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 607/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando JULIO
FLAVIO SOUZA COELHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 608/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando RAUAN
CESAR BUNA ROCHA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 609/2022, de 01 de agosto de 2022, nomeando PEDRO
FERREIRA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
VITTOR CUBA
FLÁVIO FREIRE
Nº 610/2022, de 01 de agosto de 2022, exonerando THONMAS
Núcleo de Diário Legislativo
Núcleo de Suporte de Plenário

