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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)
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Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

PRESIDENTE
Dep. Ariston
VICE-PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

PRESIDENTE:
Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Neto Evangelista
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Betel Gomes
Deputado Carlinhos Florêncio

Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ariston
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages
Deputada Daniella

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
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Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
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VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 / 10 / 2022 – 4ª FEIRA
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 05.10.2022 – (QUARTA-FEIRA)
I - VETOS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO
1. VETO INTEGRAL DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI N° 100/2022, QUE GARANTE AO
EX-JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL O INGRESSO GRATUITO NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DE TODO O ESTADO DO
MARANHÃO EM DIAS DE JOGOS. COM PARECER Nº 454/2022,
PELA REJEIÇÃO DO VETO, APRESENTADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR – DEPUTADO ADRIANO.
2. VETO INTEGRAL DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI N° 042/2022, QUE SUSPENDE
OS PRAZOS RELATIVOS AOS CONCURSOS PÚBLICOS, EM
RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM
PARECER Nº 541/2022, PELA REJEIÇÃO DO VETO, APRESENTADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR – DEPUTADO ARISTON SOUSA.
II – PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL
ÚNICO TURNO
3. PARECER Nº 542/2022, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO
PROJETO DE LEI Nº 484/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA
DANIELLA, QUE INSTITUI SEMANA ESTADUAL DE QUALIDADE VIDA DA MULHER NO PERÍODO DE CLIMATÉRIO OU
PÓS-CLIMATÉRIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
4. PARECER Nº 538/2022, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO
PROJETO DE LEI Nº 584/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA
DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA ÀS MULHERES MASTECTOMIZADAS NO ESTADO DO MARANHÃO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO
ARISTON SOUSA.
III - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
5. PROJETO DE LEI Nº 088/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, FASTFOODS,
FOOD-TRUCKS, SORVETERIAS, DOCERIAS, DELICATESSES,
PADARIAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES,
QUE COMERCIALIZEM PRODUTOS PRONTOS PARA CONSUMO IMEDIATO, INFORMAREM EM SEUS CARDÁPIOS A PRESENÇA DE GLÚTEN, LACTOSE, LEITE, PEIXE, AMÊNDOAS,
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CORANTES, CASTANHAS, SOJA, OVO E CRUSTÁCEOS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO; DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
IV - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
6. PROJETO DE LEI Nº 034/2021, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE GRATUIDADE E
PRIORIDADE NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO; DE
DEFESA, DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
7. PROJETO DE LEI Nº 054/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO
NA DEFINIÇÃO DO PRAZO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS,
EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS PACIENTES COBERTOS POR PLANOS
OU SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E OS PACIENTES CUSTEADOS POR RECURSOS PRÓPRIOS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO
LULA.
V - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
8.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
059/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO EMPRESÁRIO CARLOS TADEU PINHEIRO
GASPAR. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.
VI - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
9. REQUERIMENTO Nº 224/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO REQUERIMENTO AO GOVERNADOR DO ESTADO E AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DA SAÚDE, SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS
SOBRE A FALTA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DA ILHA.
10. REQUERIMENTO Nº 227/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO MACEDO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 398/2022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.
VII - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA
15. REQUERIMENTO Nº 225/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE LEI Nº
207/2018, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FÓRMULAS INFANTIS DE SEGUIMENTO
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PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 05/10/2022 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 396/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DE
MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NOS
ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 397/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A COMUNIDADE ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL
DE SANTA INÊS-CAESI, COM SEDE E FORO NO MUNICÍPIO DE
SANTA INÊS, NO ESTADO DO MARANHÃO.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
Não há matéria em segunda sessão nesta data.
PRIORIDADE – 3ª SESSÃO
Não há matéria em terceira sessão nesta data.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 392/2022, DE AUTORIA DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO BENEFICENTE SÃO JOSÉ, DA
VILA SARNEY E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 393/2022, DE AUTORIA DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONSIDERA DE
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO AMOR
MISERICORDIOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 394/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA O INSTITUTO IDE AOS POVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2022 (MENSAGEM Nº 13/2022, DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO),
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 1991, CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Diretoria Geral de Mesa, 05 de outubro de 2022.
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quatro de outubro de dois mil e vinte e dois.

cedo.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio MaSegundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ariston.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Ariston, Arnaldo
Melo, Betel Gomes, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Wellington do
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Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, Ciro Neto, Daniella, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Braga,
Glalbert Cutrim, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Paulo Neto, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa e Vinícius Louro.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto
bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ARISTON RIBEIRO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO – (lê expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 396 /2022
Dispõe sobre a prioridade de atendimento aos pais e/ou responsáveis de
menores com Transtorno do Espectro Autista nos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras e
dá outras providências.
Art. 1º Fica assegurada a prioridade de atendimento aos pais e/
ou responsáveis de menores com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
nos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras no Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A prioridade discriminada no caput deste artigo compatibiliza-se com as demais prioridades previstas em lei.
Art. 2º Para valerem-se da prioridade descrita no artigo 1º, os
pais e/ou responsáveis do menor com Transtorno do Espectro Autista
deverão apresentar a Carteira de Identificação do Autista (CIA) ou a
Cédula de Identidade do menor, em que conste a identificação de pessoa
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Parágrafo único. A Carteira de Identificação do Autista (CIA),
de que trata este artigo, deverá ser emitida nos termos da Lei Estadual
n. 10.989/2019.
Art. 3º. O descumprimento do disposto no artigo 1º sujeitará o
infrator, às seguintes penalidades:
I - advertência, quando da primeira autuação;
II - multa, a partir da segunda autuação, fixada entre R$ 500,00
(quinhentos reais) e R$10.000,00 (dez mil reais), considerados o porte
do estabelecimento, as circunstâncias da infração e o número de reincidências.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANOEL
BEQUIMÃO”. EM SÃO LUÍS, 20 DE SETEMBRO DE 2022. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A dignidade da pessoa humana é princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio e constitui o núcleo da Constituição Federal de 88,
conhecida pela salvaguarda dos direitos humanos e fundamentais. A
ideia de universalidade de direitos e garantias está estritamente ligada
ao conceito de democracia, na qual os cidadãos são sujeitos de direitos.
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Não é demasiado insistir que uma das causas de ruptura social e
de deformação da democracia são as desigualdades sociais, que podem
ser combatidas, dentre outras maneiras, com a supremacia da Lei e o
respeito às liberdades e garantias individuais.
É vocação institucional do Poder Legislativo a atenção e
sensibilidade à realidade social como ponto de partida para a elaboração
de normas que possibilitem a eficácia do acesso aos direitos, a redução
das desigualdades e o equilíbrio social.
Importante lembrar que a Lei Federal 12.764/2012, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista - TEA, propugna, em seu art. 1o, §2º que “a pessoa
com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
O art. 3o, I do mesmo dispositivo legal garante à pessoa com
transtorno do espectro autista o direito à vida digna, à integridade física
e moral, ao livre desenvolvimento da personalidade, à segurança e ao
lazer.
Nesse contexto, é vocação institucional do Poder Legislativo a
atenção e sensibilidade à realidade social, como ponto de partida para a
elaboração de normas que possibilitem a eficácia do acesso aos direitos,
a redução das desigualdades e o equilíbrio social.
Ocorre que as pessoas com TEA não podem estar submetidas a
ambientes com muito barulho, espera excessiva em filas, muita agitação, irritabilidade. Trata-se de condição que afeta a saúde dessas pessoas.
Todavia, muitas vezes os genitores e/ou responsáveis legais de
menores com TEA precisam deslocar-se para órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras, mas estão acompanhados dos mesmos, a espera excessiva em filas pode gerar muito transtorno e abalo a saúde desses menores.
Não obstante o crescimento de políticas públicas que defendam
o direito dos autistas, bem como da existência de legislações federais
e também estaduais que garantam o direito às pessoas com TEA, os
seus pais/responsáveis, quando se fazem acompanhar dos mesmos, não
podem se valer de tal direito.
Desta forma, há necessidade de se aprovar o presente projeto de
Lei de modo que esses pais/responsáveis possam, igualmente, gozar
da prioridade nos atendimentos em órgãos públicos, estabelecimentos
comerciais e instituições financeiras, evitando-se a espera prolongada
em filas.
Vale destacar que a proposição não gera onerosidade alguma aos
entes públicos e privados do Estado do Maranhão.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de setembro de 2022. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB
PROJETO DE LEI Nº 397 / 2022
Considera de Utilidade Pública
a “COMUNIDADE ASSISTENCIAL
E EDUCACIONAL DE SANTA INÊS-CAESI,” com sede e foro no Município
de Santa Inês, no Estado do Maranhão.
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública, a “COMUNIDADE ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DE SANTA INÊS-CAESI” com sede e foro no Município de Santa Inês, no Estado do
Maranhão.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de setembro de 2022. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
O COMUNIDADE ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DE
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SANTA INÊS-CAESI, fundado no ano de 2003, com sede na Rua Evaristo de Veiga, Nº 1215, Saback em Santa Inês/MA, tem os seguintes
objetivos e finalidades:
a) - Trabalhar em benefício de pessoas em situação de vulnerabilidade social, pelo progresso da comunidade, prestar assistência social
aos seus associados e dependentes; b) – Colaboração na realização de
pesquisa da situação socioeconômica dos moradores, observando os
problemas existentes nas áreas de saúde, educação, trabalho, habitação,
esporte, cultura, projetos produtivos, capacitações, saneamento básico,
meio ambiente e outras; c) – Desenvolver suas atividades em todo território nacional com duração por tempo indeterminado; e) – Celebrar
convênios com órgão públicos e privados para a prestação de serviços
comunitários; f) – A defesa dos legítimos interesses de todos os associados; g) – Cultivar a solidariedade entre os associados para melhorar
qualidade do serviço; h) – Promover o desenvolvimento sociocultural
dos associados e respectivos familiares; i) – Não usar o instituto para
fins de política partidária; j) - Atendimento e assessoramento aos beneficiários da lei orgânica da assistência social (LOAS), na defesa e
garantia dos seus direitos.
l) – Enquadramento ao OSCIP; m) – Enquadramento ao Novo
Marco Regulatório; n) – Enquadramento CMAS – Conselho Municipal
de Assistência Social. o) – Gestão: Assessoria, Consultoria e capacitação em geral, gestão do trabalho terceirizado, gestão e desenvolvimento
de projetos, gestão e realização de eventos, gestão e gerenciamento de
programas governamentais e não governamentais. p) – Lazer e Esporte:
Promover recreação, educação física e outras formas educativas, por
meio de exposições, palestras, cursos, competições e práticas desportivas. E, ainda, promover a execução de projetos de acordo com as leis de
incentivo ao esporte. q) – Combate à Pobreza: Desenvolver ações e projetos de combate à pobreza, ensino de práticas produtivas, cooperativas
e associativas, visando a subsistência, desenvolvimento da população e
geração de emprego e renda.
Por sua contribuição e atuação social, em benefício às pessoas
excluídas da sociedade é de justiça que o Estado também considere
como de Utilidade Pública, visto a sua contribuição no processo de
inclusão social das comunidades da cidade de São Luís e em todo o
Estado do Maranhão.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de setembro de 2022. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
REQUERIMENTO N° 225 / 2022
Senhor Presidente,
Solicito, com fulcro no Art. 132, parágrafo único do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, o DESARQUIVAMENTO do seguinte
Projeto de Lei de minha Autoria:
● Projeto de Lei 207/2018 que dispõe sobre distribuição gratuita de fórmulas infantis de seguimento para Lactentes e crianças
de Primeira Infância
Nestes termos, é o que se solicita.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de setembro de 2022. - Roberto Costa - Deputado Estadual - PMDB
REQUERIMENTO Nº 226 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a V.Exa., após manifestação da Mesa, o meu retorno as atividades
parlamentares, antes de cumprido o período 118 dias de licença conforme requerido anteriormente, devendo assim ser considerado a partir de
30 de setembro de 2022 o meu regresso.
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Plenário Dep. Nagib Haickel, em 27 de setembro de 2022. - Rildo Amaral - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 228 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, após aprovação da Mesa Diretora, que seja
enviada mensagem de pesar à esposa do advogado Pedro Américo Dias
Vieira, drª Ana Maria Dias Vieira e sua filha Dayse Maria Dias Vieira,
pelo falecimento de seu esposo e pai respectivamente nesta terça feira
20/09/2022,
Dr. Pedro Américo era um profissional atuante, advogado há 51
anos, especialista em Direito Empresarial
Com sua morte, perde a sociedade um representante que honrou
com competência e seriedade todos os cargos por ele ocupados.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 22 DE SETEMBRO DE 2022 - César
Pires - Deputado Estadual
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 05.10.2022
INDICAÇÃO Nº 6625 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Carlos Brandão e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública (SSP), o Coronel Silvio Leite, solicitando-lhes providências
para implantação da Patrulha Maria da Penha (PMP), no município
de São João dos Patos - MA.
A Patrulha Maria da Penha compõe o pacote de medidas dos
Programas de Combate à Violência Doméstica e Proteção à Mulher no
Estado do Maranhão. Assim, a referida demanda visa, com seu trabalho
ostensivo-preventivo, garantir atendimento humanizado e acompanhamento das mulheres em situação de vulnerabilidade, além de fiscalizar
o cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência na referida região.
Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, em São Luís (MA), 22 de setembro de 2022. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6626 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Carlos Brandão e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública (SSP), o Coronel Silvio Leite, solicitando-lhes providências
para implantação da Patrulha Maria da Penha (PMP), no município
de Colinas - MA.
A Patrulha Maria da Penha compõe o pacote de medidas dos
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Programas de Combate à Violência Doméstica e Proteção à Mulher no
Estado do Maranhão. Assim, a referida demanda visa, com seu trabalho
ostensivo-preventivo, garantir atendimento humanizado e acompanhamento das mulheres em situação de vulnerabilidade, além de fiscalizar
o cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência na referida região.
Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, em São Luís (MA), 23 de setembro de 2022. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6627 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Carlos Brandão e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública (SSP), o Coronel Silvio Leite, solicitando-lhes providências
para implantação da Patrulha Maria da Penha (PMP), no município
de Santa Luzia do Paruá - MA.
A Patrulha Maria da Penha compõe o pacote de medidas dos
Programas de Combate à Violência Doméstica e Proteção à Mulher no
Estado do Maranhão. Assim, a referida demanda visa, com seu trabalho
ostensivo-preventivo, garantir atendimento humanizado e acompanhamento das mulheres em situação de vulnerabilidade, além de fiscalizar
o cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência na referida região.
Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, em São Luís (MA), 23 de setembro de 2022. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 6628 /2022
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Carlos Brandão, para que sejam construídas
uma praça e uma quadra poliesportiva na localidade Estandarte no
município de Cândido Mendes (MA).
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de maio de
2022. - DANIELLA - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6629 /2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr.
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Carlos Brandão e ao Secretário de Saúde do Estado, Senhor Tiago José
Mendes Fernandes, solicitando um profissional ortopedista para
UPA do Bacanga São Luis /MA, por tanto é de interesse da sociedade
que, encaminhe a um profissional ortopedista para UPA do Bacanga, Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde à população que se encontram em maior vulnerabilidade e por esse motivo
necessitam de maior atenção das autoridades do Estado do Maranhão.
Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa
proposição e conto com o apoio de todos.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de maio de
2022. - FÁBIO BRAGA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6630 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Brandão, solicitando,
em caráter de urgência, a construção/estruturação de aterro sanitário de resíduos sólidos na cidade de Caxias (MA), objetivando sanar
os problemas causados pelo lixão urbano da cidade.
A referida obra é de fundamental importância para o bem dos
munícipes e do meio ambiente, contribuindo para melhor qualidade de
vida daquela população.
Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo solicitação do prefeito municipal Fábio Gentil, legítimo representante da
população caxiense.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de setembro
de 2022. – Daniella – Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado
Arnaldo Melo.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (sem revisão do
orador) – Presidente, Deputado César Pires, o que eu tenho a dizer,
hoje, é que a eleição foi muito difícil e lamentar profundamente que
V. Exª não tenha sido classificado, porque V. Exª, com certeza, um dos
maiores parlamentares que passou nesta Casa, passou não, que está
nesta Casa. E eu tenho a honra de ser seu colega.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Obrigado, Arnaldo.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, membros dessa Mesa, imprensa, povo
do Maranhão. Passando aqui para usar esse Primeiro Expediente para
agradecer, graças a Deus mais um mandato, conseguido com com a
bênção total de Deus a quem eu quero dedicar a toda honra toda glória.
O meu senhor Jesus Cristo, tenho a honra de estar aqui no meu segundo
mandato, aqui na Assembleia, como deputado estadual. E no último
domingo agora, dia dois, foi eleito deputado federal com mais de
95000 votos, pelo meu partido que eu tenho a honra de ser presidente,
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o Podemos, e onde também fizemos dois deputados estaduais. Muito
feliz também por essa vitória, o partido que não tinha nenhum deputado
federal aqui no Maranhão e nenhum deputado estadual eleito aqui no
nosso estado. O Podemos sai grande. Eu acredito que foi o partido
surpresa, pois não tinha nenhum representante na Câmara Federal, e
nem na Assembleia e agora com o quadro de dois deputados estaduais
e um deputado federal eleito, que, graças a Deus, o povo do Maranhão
me deu essa vitória. Só tenho a agradecer, aqui fico aqui na Assembleia
até o dia 1º de fevereiro de 2023. Mas já vamos para Brasília, assumir
o mandato que o povo nos deu, Deus também e vamos fazer o que a
gente tem feito aqui nesses dois mandatos, sempre aprovamos leis que
beneficiam o povo do Maranhão e lá em Brasília não será diferente.
Mais experiente, mais maduro, sabendo da missão, que é uma missão
grande trabalhar lá em Brasília em prol do nosso estado e do nosso
país, e também muito feliz com a reeleição do nosso Governador Carlos
Brandão, que foi reeleito no primeiro turno. Já vem desempenhando um
grande trabalho também aqui no nosso estado e, com certeza, será um
governador ainda melhor de que o Flávio Dino foi. É uma missão grande
também, mas eu tenho certeza que ele irá fazer. Também parabenizar o
nosso Senador eleito Flávio Dino, que tirou a maior votação da história
do Maranhão para o Senado. Tenho certeza que vai fazer um grande
trabalho também em Brasília. E parabenizar aqui todos os deputados
que foram reconduzidos. Os que não conseguiram também parabenizar
pela luta, porque foi uma eleição muito diferente, uma eleição atípica
no Maranhão. Foram muitos candidatos que disputaram. Para ter ideia,
foi o dobro de deputados estaduais que disputaram nessa eleição, e de
federal também foi o dobro. Então foi uma eleição muito difícil, mas
quero aqui parabenizar a todos que disputaram, a todos que venceram. E
o meu sentimento é só de gratidão a Deus e a todo o povo do Maranhão.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Aproveito para parabenizar V. Ex.ª pela vitória,
deputado federal. É que Deus abençoe tua nova missão e V. Ex.ª
também. Continua aberto. Deputado Wellington do Curso, cinco
minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembleia, por meio do nosso brilhante canal de
comunicação, do Sistema de Comunicação da Assembleia, imprensa,
hoje, ocupada pelo ilustre José Raimundo Rodrigues, meu amigo exdeputado estadual, um ícone da comunicação no Brasil, população
do Maranhão. O nosso mais cordial bom-dia. Que Deus seja louvado.
Manhã de gratidão. A Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus
seja louvado, Reis dos reis, Senhor dos exércitos, Criador do céu e da
terra. Mais uma vez, retorno à Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão graças às misericórdias de Deus, graças à benevolência de
Deus. Mais uma vez, Deus disse para mim: este mandato tem dono,
este mandato é do povo do Maranhão. Deus, muito obrigado. Meu
Deus, muito obrigado. População do Maranhão, minha eterna gratidão.
O terceiro mandato na Assembleia Legislativa, sem nenhum vereador,
sem nenhum prefeito, sem dinheiro de secretaria, sem dinheiro de
prefeitura, sem sangue na política, sem sobrenome na política. Eu não
sou Sarney, eu não sou Murad, eu não sou Braide. Professor e deputado
estadual Wellington do Curso, mandato do povo, mandato conferido
pela terceira vez por Deus. Mas, deputado estadual Wellington do
Curso, sua votação é menor do que os demais pares! Deus não me deu
nada a mais do que o necessário para voltar para esta Casa. Nada a mais,
me deu o suficiente. Ele disse: Meu filho, eu vou te dar o necessário para
voltares para aquela Casa, tu és o sal da terra, tu és o equilíbrio naquela
Casa, tu vais voltar com a votação que eu vou te dar, nada mais, nada
menos. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o mais bem votado.
Eu vou te retornar para a Assembleia Legislativa, segundo a minha
vontade. E eu estou aqui, segundo a vontade de Deus. Deus conhece
meu coração, eu tenho orgulho de ser deputado, Presidente Arnaldo,
e, Presidente Othelino, eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado
pelo que eu faço. Eu nunca faltei. Eu nunca cheguei atrasado. Eu
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sou comprometido. E eu voltei segundo a vontade de Deus, segundo
a vontade de Deus, e a vontade do povo. Agradecimento especial aos
24.800 votos limpos, votos honestos, por tudo que é mais sagrado,
Deus sabe que eu não comprei uma liderança, não comprei um voto,
não fiz PIX para ninguém, voto limpo, voto honesto, voto limpo, voto
honesto, na apuração, o coração apertado. Mas aqueles que confiam no
Senhor, são como o Monte de Sião, que não se abalam e permanecem
para sempre. Muito obrigado a cada voto limpo, a cada voto honesto,
a cada voto de confiança, a cada cidadão maranhense que fez com que
eu retornasse para a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito
obrigado de coração. Eu vou dar mensagem de solidariedade ao meu
irmão, meu amigo César Pires. Te amo de coração, príncipe. Aprendi
muito contigo. Vou sentir a tua falta. Eu respeito a todos, mas o único
gabinete que eu entro é o teu. Eu respeito a ti. Carinho por ti. Receba
minha solidariedade. Te amo de coração. Meu Presidente Othelino, a ti
todo o meu respeito, meu amigo, todo o meu carinho. Tu és um homem
íntegro, homem sério, homem honrado. Em todas as poucas vezes em
que eu bati na sua porta, todas as muitas vezes, V. Exa. me atendeu.
Todas as poucas vezes em que eu bati à sua porta, todas as muitas vezes,
V. Exa. me atendeu. Não com benefícios, não com regalias, mas com seu
olhar atento, seu olhar cuidadoso. E é por isso que eu tenho um carinho,
respeito por meu Presidente Othelino. Muito obrigado, meu Presidente.
Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. E a todos demais
que garantiram suas eleições, Fábio Macedo para federal, o presidente
reeleito, Ariston, Deputado Arnaldo, todos os demais que não estão
aqui, aos amigos desta Casa, meu amigo Bráulio, um amigo, um irmão,
a todos da Mesa, Bandeira, todos da Mesa, todos da Comunicação,
todos do Gabinete Militar, Major Bruno, Coronel Jinkings, a todos da
Assembleia Legislativa, Maneton, Marcinha, a todos vocês, a todos
vocês que fazem com que o nosso trabalho apareça, nosso trabalho seja
realizado. A Assembleia Legislativa não teria como existir se não tivesse
o trabalho de vocês, homens e mulheres competentes que nos ajudam
todos os dias a realizar as nossas ações, o nosso trabalho. Meu coração
hoje está cheio de alegria de gratidão, e a única forma de retribuir é com
muito, muito, mas muito trabalho, muito, muito trabalho. E pode ter
certeza que eu tenho no coração a gratidão por todos aqueles que, de
alguma forma, contribuíram, ajudaram. E pode ter certeza também que
eu jamais vou esquecer daqueles que, em algum momento, colocaram
o pé no caminho para que eu tropeçasse, uma pedra no caminho para
que eu tropeçasse.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Peço que liberem o áudio para o Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - De
alguma forma tentaram me prejudicar, me atrapalhar, mas muitos
esqueceram que, aqui nesta Casa, tem um homem que foi criado
sem pai, sem amor paterno, sem carinho paterno, sem orientação
paterna, criado por uma mãe solteira que foi pãe, pai e mãe, uma mãe
determinada, uma mãe guerreira, uma mãe de verdade que foi pãe, pai
e mãe. E todos atributos que ela passou para o professor e deputado
Wellington do Curso eu trouxe para a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão: indesistível! Meu compromisso com o povo do
Maranhão. Meu compromisso com o povo do Maranhão. A voz do povo
voltou para a Assembleia, a voz do povo voltou para a Assembleia. A
voz do povo retornou para a Assembleia, a voz dos professores, dos
policiais, dos servidores públicos, daqueles que passaram em concurso
e não foram chamados, daqueles que estudam para concurso, a voz dos
autistas, a voz das pessoas com deficiência, a voz dos animais, a voz do
povo do Maranhão voltou para a Assembleia, a voz dos idosos, a voz
dos injustiçados, a voz do povo voltou para a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado,
população do Estado do Maranhão, muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Com a palavra, o Deputado Othelino Neto, por 5
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) - Senhores deputados, senhoras deputadas, eu já estava até com
saudade da Tribuna, na missão de presidente temos poucos momentos
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para vir à Tribuna, mas hoje venho com muita alegria, primeiro, para
fazer um agradecimento ao povo do Maranhão, ao povo do meu
Estado, pela votação que tive, pela possibilidade, pela reeleição, que
me permite a possibilidade de continuar cuidando do nosso povo, de
continuar ajudando e dando a minha contribuição para que a vida dos
maranhenses possa continuar melhorando. Agradeço a cada maranhense
que me deu o privilégio de votar em mim e permitir essa vitória. A forma
de retribuir é continuar tratando com respeito e continuar cuidando com
responsabilidade, utilizando este mandato que o povo do Maranhão
acaba de renovar, para cuidar dos interesses do povo do Maranhão.
Para continuar indo a cada município onde tenho o privilégio de atuar,
politicamente, ou mesmo aqueles onde não atuo, levando emendas,
levando benefícios que chegam por meio de Indicações, estimulando que
programas sociais cheguem àqueles municípios. E em cada município
onde eu andei no Maranhão, eu tive a alegria de poder dizer que já
tinha uma realização que foi viabilizada por meio do nosso mandato.
Ver, olhar as pessoas com o sentimento de gratidão mútuo, não só do
cidadão e da cidadã que reside no município, mas também do meu,
pela forma carinhosa com que fui recebido em cada um dos municípios
por onde andei nessa campanha. Foram dias e dias rodando Maranhão
com muita alegria, por muitas vezes, com saudade de casa, mas sempre
com muita alegria tendo contato permanente com o nosso povo. Quero
cumprimentar também o Governador reeleito, Carlos Brandão. Ele que
demonstrou muita capacidade de aglutinação política, e o resultado
disso foi a eleição em primeiro turno, num sinal de que a população
do Maranhão aprova a forma como ele vem conduzindo o Estado e
aprova o modelo que foi inaugurado pelo então governador Flávio
Dino, hoje, senador eleito. Faço um cumprimento também especial
ao Senador eleito Flávio Dino, que teve uma expressiva votação, mais
de dois milhões e cem mil votos. O que demonstra o carinho que o
povo do Maranhão tem com ele pela forma como ele cuidou desse
Estado, pela forma como ele se dedicou durante sete anos e três meses
a cuidar de cada maranhense, pela dedicação que Flávio Dino teve
todos os dias de governo. Em especial, faço referência àquela quadra
triste da pandemia da covid-19, onde nós ficamos espantados sem saber
qual seria a solução. E o Senador Flávio Dino, então governador, se
dedicou a cuidar dos maranhenses, a abrir leitos de hospital, quando
chegou a vacina, a espalhar a vacina rapidamente no Maranhão, a
ampliar as equipes de saúde para fazer com que menos maranhenses
perdessem a vida. E por isso, Deputado eleito Carlos Lula, que agora
nos visita, Vossa Excelência que era Secretário de Saúde à época,
quero parabenizá-lo pela eleição e quero dizer que a sua passagem pela
Secretaria de Saúde marcou muito. E graças a esse trabalho que foi
na Secretaria conduzido pelo, hoje, deputado eleito Carlos Lula e com
o comando do Governador Flávio Dino, o Estado do Maranhão foi o
que menos perdeu vidas para o coronavírus. Eu felicito ainda a todos
colegas deputados. Parabenizo aqueles que venceram as eleições e que
puderam renovar os seus mandatos. E parabenizo também aqueles que
não obtiveram êxito nas suas eleições. Todos aqui que foram candidatos,
todos fizemos campanha, todos temos serviço prestado ao Estado do
Maranhão, mas a democracia é assim. A gente às vezes pode se sentir
injustiçado, mas esse é o jogo. Só têm 42 vagas, infelizmente alguns
dos colegas não conseguiram a reeleição. Mas eu deixo também àqueles
que não se elegeram, sobretudo, a esses, uma mensagem de carinho,
uma mensagem de afeto, e dizer que eu já perdi eleição. Às vezes a
gente perde uma eleição, fica triste uns dias, depois a gente levanta a
cabeça, olha para frente e consegue reconstruir o caminho. Eu sou uma
prova disso porque perdi eleição, depois consegui levantar a cabeça e
ganhar eleição e ser reeleito. Todos aqui, os eleitos, os reeleitos e os
não eleitos, cumprimos um papel importante para o Maranhão. Finalizo
minhas palavras dizendo que fiquei também muito feliz com a votação
que teve o ex-presidente Lula, que teve 48,5% dos votos dos brasileiros
e das brasileiras. Quanto orgulho eu tenho do povo nordestino, porque
foi este povo do Nordeste brasileiro, a região mais pobre do Brasil,
que garantiu que o ex-presidente Lula terminasse em primeiro lugar,
muito perto de vencer no primeiro turno. Foi a persistência simples
e humilde do povo pobre do Nordeste no Maranhão que deu uma
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maiúscula votação ao ex-presidente Lula, e a palavra do mais pobre, do
mais humilde, daquele que tem dificuldade de comer todo dia, daquele
que sente a falta da ação do poder público federal na sua vida é aquela
palavra que foi mandada para o Brasil. O povo mais pobre do Brasil não
teve ações eleitoreiras de última hora como programas sociais que foram
aumentados à beira da eleição que mudasse o coração do povo mais
pobre do Brasil. Ele recebeu o benefício com alegria, mas deu a resposta
nas urnas. Então, é a partir do Nordeste brasileiro e sensibilizando o
povo brasileiro que eu tenho convicção de que o ex-presidente Lula
será eleito no fim desse mês, no segundo turno, e eu continuarei sendo,
e agora exclusivamente, porque só tem uma campanha a ser feita, um
militante entusiasmado, aqui no nosso estado, pela reeleição do expresidente Lula. E finalizo mesmo dizendo que nós temos que ter um
cuidado, deputado Hélio, nós não precisamos transformar essa disputa
pelo próximo presidente da República numa disputa de vida ou morte.
Nós não precisamos romper relações pessoais de amizade familiares
por pensarmos de forma divergente com relação ao presidente. Se pra
mim é muito claro que nós temos a opção da liberdade, do respeito às
instituições, do respeito às mulheres, do respeito aos diferentes, que é o
ex-presidente Lula, e nós temos a opção que representa o fascismo, que
representa o desrespeito às diferenças do outro lado, mas a gente pode
conviver com quem pensa diferente. Ontem, eu encontrei um senhor,
no supermercado, com a camisa do atual presidente da República e ele
veio falar comigo muito solícito, muito educado e nós conversamos de
forma muito tranquila, ele sabe que eu sou eleitor do Lula, ele estava
com o Bolsonaro no peito, e nós conversamos enquanto chegava a
nossa vez de pagar a conta. Então, não nos matemos, não vamos brigar
e nem desfazer relações, cada um respeitando a opinião do outro e no
final do mês, o Brasil, a população brasileira, os eleitores brasileiros,
por maioria, farão a sua escolha e temos que respeitar seja qual for a
escolha do povo brasileiro. Então, meus amigos, agradeço a atenção de
todos os senhores deputados, senhoras deputadas, e sigamos a batalha
para o Maranhão continuar sempre melhorando. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Ariston, por cinco minutos, sem apartes.
Depois é o senhor, Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, aos colegas deputados, imprensa
e todos que estão nos assistindo. Vim aqui só para agradecer a Deus por
esse retorno mesmo, de verdade. Agora, dessa vez, por 40.236 votos.
Agradecer a cada uma dessas pessoas que nos acompanharam no dia
a dia, tipo as lideranças que nos acompanharam, como a Prefeita de
Bacabeira, Fernanda, o Prefeito Dr. Hilton, de Santa Rita, o Prefeito
Enoque, de Pastos Bons, o Prefeito Daniel, de Nova Iorque, e muitos
vereadores que nos acompanharam, lideranças, pessoas humildes.
Então só tenho a agradecer cada um de vocês do coração e quero
de novo aqui desempenhar um bom trabalho na nossa Assembleia
Legislativa, levando o benefício para cada um de vocês, porque esse
é o nosso papel, porque eu ele fui candidato para resolver problema
meu, mas para ajudar as pessoas mais humildes. E é isso é que eu me
boto à disposição da população aqui, de nosso povo aqui do estado do
Maranhão. Então quero só agradecer isso. É a minha palavra principal
de agradecimento a cada um de vocês que levantou a nossa bandeira,
botou santinho no bolso, botou estampado no peito adesivo e gritando
o nome da gente. Não tem recompensação na vida de um candidato do
que essa gritaria de apoio. Isso que faz a gente brigar mesmo aqui por
cada um de vocês, que é um é gratificante. E obrigado a cada um de
vocês de coração. Vamos à luta e buscar um o benefício para cada um
de vocês, um abraço.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Hélio Soares, cinco minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Mesa Diretora, Deputado Fábio Macedo, Deputada Cleide,
nosso secretário-geral Bráulio. Senhoras e senhores serventuários desta
Casa, público em geral que nos assiste, que nos acompanha. Nesse
momento, a palavra-chave é agradecimento. Agradecimento por tudo
que somos, por toda oportunidade que temos de lutar por aquilo que
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queremos, pelo que o nosso sentimento nos impulsiona. E felizes das
pessoas que podem incentivar a si mesmas, Deputado Arnaldo Melo,
a lutar por aquilo que deve ser a igualdade entre nós. Mas eu queria,
nesse momento, agradecer a todos as pessoas, todos os companheiros,
todos os aliados que acreditaram no nosso projeto. Desejar àqueles que
não acreditaram, que não votaram, porque o nosso estado de direito em
que vivemos nos permite concordar e discordar. Estamos aqui felizes.
Felizes pela condução dessa campanha. Fizemos uma campanha limpa,
uma campanha onde levamos a nossa proposta a todo o Maranhão. Não
é lamentar nada do que aconteceu, porque não alcançamos a vitória,
talvez Deus assim destinou que não fosse o momento ideal. Nós estamos
conscientes do nosso desempenho, e, às vezes, quando nós pensamos
que fomos derrotados, muito pelo contrário, fomos vitoriosos, mas nós
saímos maior, Presidente Othelino, desta campanha. O nosso partido
principalmente. Nós tivemos a deputada mais votada desta coligação,
desse momento, dessa última eleição, que a é a nossa deputada Detinha,
nós tivemos o casal que vai ficar na história do Maranhão, o esposo e
a esposa, todos dois, uma mais votada e outro terceiro lugar, e mostrou
o seu sentimento familiar que dividiu a votação. Colocou em primeiro
lugar a mulher, o direito, a sua sensibilidade com as mulheres do
Maranhão, e não podia ser diferente começar pela sua, dentro de casa, a
valorização da mulher é importante. Nós não tínhamos nenhuma mulher
no Congresso Nacional representando o Maranhão, e é indispensável,
é indispensável a presença da mulher maranhense naquele Congresso.
E agora nós temos várias, três parece, né, deputado Arnaldo, Amanda
Gentil, a nossa querida Roseana e a Detinha, três mulheres que
representarão, uma bem jovem, mas eu creio que você quando chega ali
em Brasília você se modifica, você se reestrutura, você se energiza, isso
eu quero dizer, não é que ela se recupere, que ela é uma moça boa, uma
moça de um caráter bom, caráter ilibado e vai representar a juventude
feminina no nosso Congresso, no nosso Maranhão. Eu aqui estou muito
agradecido a todos os presidentes das instituições que nos apoiaram,
aos evangélicos de uma maneira geral que nos deram bastante apoio, o
apoio necessário para que nós pudéssemos conduzir essa campanha até
o final. Chegamos ao final sem mágoas, sem ressentimento com o único
sentimento de agradecimento. Tenho que me solidarizar com alguns
valorosos deputados que não puderam retornar, que não tiveram êxito e
nem assim diminui a capacidade de cada um com meu amigo Deputado
magnífico César Pires, que não retornou, a nossa valorosa Deputada
Helena Duailibe, a nossa valorosa Socorro Waquim que não tiveram
êxito, nem por isso eu não vejo como não fizeram uma política racional.
Eu acho que houve um pouco foi de falta de consciência do eleitorado
não reconduzir, sem querer aqui criminalizar ninguém. Mas eu quero
desejar aqui boa sorte a todos aqueles que se reelegeram e aqueles que
estão chegando na Casa, que tenham a consciência da responsabilidade
que vão exercer nesta Casa, que a desigualdade social seja o norte,
que seja o assunto principal dos novos deputados que aqui vão entrar.
Presidente Othelino, parabenizo-o pela vitória da sua esposa como
primeira suplente de Senado, do nosso Senado Federal. Você não teve
êxito, acho que a sua irmã não se elegeu, não foi? Porque não me pediu
voto, não é? Se tivesse pedido, quem sabe se se ela não tivesse sido
eleita, porque o nosso time se elegeu todo. Graças a Deus, Deputado
Arnaldo, nosso time saiu maior, com cinco deputados estaduais, quatro
federais. E vamos continuar, vamos continuar na nossa vida. Vida que
segue, posso dizer assim, e mais energizado ainda com a nossa política.
É bem verdade que a política tem mudado de um minuto para outro, às
vezes tornando-se mais capitalista, às vezes mais incompreensivo. Mas
nós que temos o nosso sentimento voltado para o segmento político
por acreditarmos que o instrumento político é o único instrumento,
César Pires, que podemos usar para fazer bem, há muito tempo, em
um só momento, mas também como ser um instrumento maléfico
para aqueles que não têm intenção boa com o nosso Maranhão. Fica
aqui o meu agradecimento de uma maneira geral ao nosso Deputado
Federal Josimar de Maranhãozinho pela condução nesta campanha do
início ao fim, e a nossa Deputada Detinha, ao nosso Pastor Gil, que
muitos diziam que ele não ia se reeleger, e nós nos unimos ali para
fazer com que ele retornasse ao Congresso Nacional, e ele teve quase
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80.000 votos. Ao Gil e ao Lourenço também e a todos aqueles que se
elegeram na nossa coligação fica aqui o meu agradecimento eterno. Eu
me orgulho de dizer, Presidente, eu sou presidente estadual do Partido
do Bolsonaro. Deputada Mical, eu sou o presidente do Partido aqui no
Maranhão e não me envergonho de maneira nenhuma, em um minuto
qualquer, de dizer que sou presidente do Partido. Eu não posso ser
ingrato e nem ter o sentimento de ingratidão e de irreconhecimento.
Muito pelo contrário, reconheço que o nosso Partido hoje é o maior
Partido do Brasil. Nós temos hoje mais de 10 senadores, mais de 100
deputados, César Pires, mais de 100 deputados federais. Isso nós
devemos esse engrandecimento, essa evolução partidária ao presidente
que se filiou ao nosso Partido. Então fica aqui o meu agradecimento a
todos. E eu estou viajando daqui a pouco para Brasília para uma reunião
da executiva nacional para decidirmos como vamos nos posicionar com
relação à campanha presidencial aqui. Mesmo sendo presidente, mas
nós temos a prerrogativa de escolhermos como podemos proceder,
como vamos agir em nível de Maranhão. Graças a Deus nós temos a
cobertura e temos o crédito na nacional de decidir aqui no Maranhão
como nós vamos fazer a política. E a nossa preocupação primeiro é com
o povo do Maranhão, depois vêm os interesses gerais partidários. Fica
aqui meu agradecimento a todos, a todos vocês e a todas as mulheres
que fizeram uma união grande, fizeram eventos em vários lugares
para apoiar a nossa chapa. Destaco aqui o meu agradecimento e dizer
que a vida continua e continuamos mais fortes. E nós temos que ter
a humildade de saber tirar proveito daquilo que nós não alcançamos
naquele momento. Saber que é só um adiamento, está adiado, às vezes,
o pressentimento que você precisa. Muito obrigado a todos e parabéns
a todos que se reelegeram.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical, por 5 minutos sem apartes. Deputado Hélio, que
cumprimentá-lo por sua participação na eleição. O resultado de ganhar
ou perder é da democracia e Vossa Excelência exerceu o seu papel de
candidato a vice-governador com muita dignidade, de forma muito
respeitosa, tratou os adversários com muito respeito, por isso registro
a minha homenagem à sua conduta durante a campanha, e parabenizo
também o partido de Vossa Excelência que, no Maranhão, elegeu quatro
deputados federais. Com muito destaque a eleição da deputada estadual
Detinha que foi a deputada federal mais votada do Estado, e também a
eleição do deputado federal Josimar Maranhãozinho, marido e mulher,
acho que há um feito inédito na história do Maranhão, marido e mulher
eleitos deputado federal. Deputada Cleide Coutinho, a deputada Mical
declinou e vai falar no Tempo dos Partidos ou no Grande Expediente
como preferir, no Grande Expediente deputada Mical talvez seja bom
porque essa V. Ex.ª terá 30 minutos.
A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Membros da Mesa, colegas
deputados, todos aqui se dirigiram a vocês prestando satisfação do que
aconteceu agora nessa recente eleição. Eu não poderia deixar de estar
aqui, primeiro, parabenizar aos que ganharam, aos que conquistaram
mais um mandato, e também abraçar com meu abraço aqui com muito
carinho a minha amiga, minha colega deputada Helena Duailibe, uma
pessoa que trabalha muito pelo povo, que ajuda muito e com certeza,
deputada Helena, seu futuro não encerrou agora, você sabe muito bem
do que eu estou falando. Porque a senhora tem trabalhado muito pelo
povo. Quero aqui dizer que estou contente porque eu tive que tomar
uma decisão. A vida é cheia de decisões, a minha decisão não podia ser
outra, eu não tinha condição física de continuar na campanha, mas tinha
condição intelectual e moral e de responsabilidade de indicar alguém
para ocupar o meu lugar. Foi assim que eu indiquei a minha cunhada
Cláudia Coutinho, Cláudia Coutinho que é enfermeira, a primeira-dama
de Matões, por 2 mandatos, ela já foi vereadora e quando nós, com
ajuda do governador Flávio Dino colocamos ela para dirigir o hospital
Macrorregional de Caxias foi um sucesso, ela conseguiu atender a
população, conseguiu ajudar a salvar vidas, e foi isso que alavancou
o seu nome para ficar no meu lugar. É minha cunhada, tenho certeza
de que ela aqui fará um belo trabalho. Quero também aqui dizer da
minha alegria por ter participado também da campanha do meu
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amigo Flávio Dino, vitorioso pra Senador, e da vitória do Governador
Brandão, pessoa que eu acho muito humilde, muito trabalhador e que
tem muito a fazer pelo nosso estado, assim foi, no próximo ano. Quero
parabenizar a todos que eu sei que aqui desse local sairão propostas,
situações brilhantes que ajudarão cada vez mais ao povo de Caxias.
Muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Senhores deputados, vamos iniciar a Ordem do Dia, em seguida, tem o
Tempo dos Partidos, o Grande Expediente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Medida Provisória n. 391, encaminhada Mensagem Governamental
n. 53 (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A promulgação. Medida Provisória
n. 392, encaminhada pela Mensagem Governamental n. 58 (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Os itens 3 e 4 são vetos. Como nós estamos com
o quórum baixo, vou transferir para a sessão de amanhã. Parecer n.
542, da CCJ, em Redação final ao Projeto de Lei n. 384, de autoria
da Deputada Daniela (lê). Como a Deputada Daniela está ausente, fica
transferido para a Sessão de amanhã, assim como o item n. 6. Projeto de
Lei n. 161, de autoria do Deputado Wellington do curso (lê).
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só fazer o encaminhamento, é importante esse projeto para
o Estado do Maranhão que foi aprovado de forma unânime na CCJ. Só
fazer o encaminhamento por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, Vossa Excelência até pode fazer o
encaminhamento, mas ele não será apreciado agora porque depende
de parecer da Comissão de Administração. Eu vou retirá-lo de pauta e
encaminhar para a Comissão com urgência para que nós possamos já
apreciar amanhã. Vossa Excelência quer encaminhar mesmo assim ou
quer deixar para a Sessão de amanhã?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Não, a
gente aguarda para amanhã, então, tranquilo.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Item 7 encaminha para a Seção de Administração e retoma assim que
tiver o parecer. Projeto de Lei 305, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai à sanção. Projeto de
Lei de autoria do Deputado Ciro Neto. O deputado está ausente. Fica
transferido para a Sessão de amanhã. Projeto de Lei n.º 202 de 2022,
de autoria do Deputado César Pires (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à sanção. Projeto de Lei n.º 034, de autoria da Deputada Daniela. A
deputada está ausente. Fica transferido para a próxima Sessão, assim
como item 12 também fica transferido para a próxima Sessão. Projeto
de Resolução Legislativa 049, de autoria do Deputado César Pires (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Deputado Wellington, Deputado César, parabéns pelo
projeto de sua iniciativa. Eu já tinha até esquecido que o deputado
Wellington era nascido lá em Teresina. Deputado Wellington, Vossa
Excelência já é muito mais maranhense do que piauiense. Farei questão
de estar presente nessa entrega desse título. Projeto vai à promulgação.
Projeto de Resolução Legislativa de autoria do Deputado Fábio Braga.
O deputado Fábio Braga está ausente. Fica transferido para a próxima
Sessão. Projeto de Resolução Legislativa 021, de autoria do Deputado
César Pires (lê). Em Discussão. Em Votação, os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À Promulgação. Requerimento n°
224, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a
Deputada Dra. Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO - Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Pelo indeferimento. Requerimento indeferido, Deputado Wellington.
V.Exa. gostaria de recorrer ao plenário? O requerimento à deliberação
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da Mesa, n° 16, de autoria de V.Exa. foi indeferido pela Mesa. V.Exa.
gostaria de recorrer ao Plenário?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Na
verdade, eu estava recebendo os cumprimentos daqui do Deputado
Rildo Amaral, V.Exa. pode solicitar, então.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Estará na Ordem do Dia de amanhã.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Inscrita, a Deputada Mical Damasceno. V.Exa. tem 30 minutos,
Deputada Mical, com apartes.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - A Deus seja à glória! Meu Presidente, Mesa
diretora, funcionários da Casa, meus queridos deputados e deputadas,
eu quero iniciar hoje tributando a Deus com um louvor que eu não
deixaria jamais de tributar esse momento a Deus. E vou louvar a Deus
com o hino da harpa cristã que tem o título as firmes promessas que fala
assim, vou cantar só a 1ª estrofe e o refrão. “De Deus mãe firme são as
promessas mais firmes que as montanhas são quando socorro terrestre
cessa os de Deus não falharão. De Deus mãe firme são as promessas
falhando tudo, não falharão. Se nas estrelas o brilho cessa, mas as
promessas brilharão”. Amém! A Deus seja a Glória, como eu já falei,
quero aqui iniciar lendo o livro de Isaías aqui a palavra de Deus. Capítulo
55 e versículo 8 e 9, meu amigo deputado César Pires que diz assim:
“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem são
os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor, porque como os
céus são mais altos do que a terra deste modo são os meus caminhos
mais altos dos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos do que
os vossos pensamentos”. Eu quero aqui, inicialmente, render a minha
gratidão a Deus por mais essa vitória, meu muito obrigado a todos
maranhes, aos 52.123 eleitores que foram o instrumento de Deus para
nos ele reeleger com essa expressiva votação. Onde eu aproveito aqui
para reiterar o meu compromisso com o povo maranhense de continuar
lutando pelos princípios e valores da família. Eu quero aqui agradecer
a todos os cristãos evangélicos e católicos que nos apoiaram, a minha
Convenção CEADEMA e a todas as denominações que viabilizaram
nossa recondução ao parlamento estadual. A minha alma transborda
de alegria, Deputado Hélio Soares e também meu querido Deputado
Presidente Othelino, porque dos 217 municípios do Estado do Maranhão,
nós obtivemos votos em 213 municípios. Isso aí é uma coisa, para mim,
impossível de fazer uma campanha dentro de quase todo o Estado,
mas Deus levantou voluntários para nos ajudar na recondução a nossa
cadeira, na recondução aqui ao parlamento estadual. Esse é nosso Deus
é a nossa alegria. E saber que eu estou aqui em uma missão, uma missão
onde o povo nos confiou, o povo cristão nos confiou mais uma vez para
que esteja aqui sendo a voz do povo de Deus no parlamento, sendo a voz
do povo cristão. Eu quero aqui também falar a todos os nosso amigos
maranhenses sobre a questão da eleição no primeiro turno. Quero dizer
aos nossos amigos que o número altíssimo de abstenções no primeiro
turno foi muito grande: 32,7 milhões de brasileiros não foram às urnas.
Acredito que a maioria do povo brasileiro, do povo maranhense é
honesto e não vai se alinhar a bandidos políticos. E eu fico aqui triste
em saber que no Maranhão continua esse índice. E agora, no segundo
turno, vai ter mais o nosso empenho, porque estávamos empenhados
na reeleição do nosso presidente Bolsonaro. E quero aqui convocar
a todos os nossos irmãos evangélicos, cristãos, tanto católicos como
evangélicos, para que a gente possa fazer uma virada aqui no segundo
turno. Então, na verdade, eu quero aqui convocar a todos os nossos
amigos para despertarmos nesse segundo turno, pois é uma guerra
espiritual que estamos vivendo, sim, vencemos uma batalha importante,
mas precisamos vencer a guerra, a guerra do bem contra o mal, de um
lado temos o Presidente Bolsonaro que defende a família e a vida, mas
do outro lado está o ex-presidiário Lula, um indivíduo que abertamente
defende o assassinato de bebês no ventre de sua mãe, no ventre da mãe,
e é uma questão para ele de saúde da mulher, que coisa louca. Nada tem
a ver com os princípios cristãos. Eu sou mulher, sou mãe, mas antes de
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tudo eu sou cristã e não vou compactuar e nem me silenciar diante dessa
barbárie. No entanto, infelizmente, cerca de 30 milhões, vou repetir, 30
milhões de brasileiros, simplesmente, não votaram no primeiro turno.
Eu quero dizer a vocês que não existe lugar para ficar em cima do muro,
se você se silenciar você está compactuando com o mal e rejeitando
a Bíblia como teu livro de fé. Pois é impossível ser cristão e votar no
PT. É impossível, no meu entendimento, na minha concepção não tem
como ser cristão e votar no PT. Eu digo isso com convicção, como
cristão pode votar, pode votar em alguém que defende o aborto quando
a Bíblia defende a vida? Como um cristão é capaz de votar em alguém
que defende a legalização das drogas quando a Bíblia diz que o nosso
corpo é santuário, Santuário de Deus. Você quer viver numa sociedade
em que daqui quatro anos o jovem vai poder comprar cocaína e maconha
como quem compra um refrigerante, você quer votar numa sociedade
em que uma moça sai da casa pra matar seu filho no ventre como se
fosse algum shopping, você quer que seus filhos sejam doutrinados na
escola que eles podem decidir se são meninos e meninas independe
da própria biologia do seu corpo. É isso que você quer para os seus
filhos, será se é isso e também para os seus netos, essa é a pergunta:
o PT é o oposto a tudo aquilo que cremos no Cristianismo é nós e nós
não podemos nos calar, nós não iremos nos calar. Portanto se você se
identifica cristão tanto católico como evangélico, se você se identifica
cristão e tem a Bíblia ou pega a Bíblia como orientação de Deus para
a tua vida saiba que você não pode se isentar nesta batalha espiritual.
E eu quero mais uma vez te convidar para ser um multiplicador e nos
ajude a virar votos do Lula para Bolsonaro por meio da conscientização
dessas verdades, bem como a despertar as pessoas que não votaram
no primeiro turno para votarem agora no segundo turno em Bolsonaro,
pois essa batalha vai virar e vai começar por nós, em nome de Jesus. PT
e Lula nunca mais, em nome de Jesus. O Brasil vai de Bolsonaro 22 de
novo. Vamos juntos. E a Deus seja a glória. Muito obrigada, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical, embora evidentemente discordando da parte final
do seu pronunciamento, mas eu quero parabenizá-la pelo desempenho
na eleição. V. Ex.ª exerceu o mandato com muita competência se
comunicando com o segmento que a colocou aqui na Assembleia,
segmento evangélico e, portanto, V. Ex.ª, com muito merecimento,
foi reeleita. Receba o meu abraço, meu cumprimento, meus aplausos.
Registro a presença do consultor legislativo e agora Deputado eleito
Carlos Lula. Seja muito bem-vindo, não à Assembleia porque daqui
você já é servidor. Seja bem-vindo a nova missão como deputado
estadual. Parabéns pelo desempenho nas eleições. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Progressistas. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Melo, V.
Ex.ª tem nove minutos com apartes.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos os amigos e amigas que se encontram
nesse plenário, deputados e deputadas, servidores da casa,
internautas. Senhor Presidente e demais Membros da Mesa, venho
à tribuna da nossa Casa, mais uma vez, para agradecer ao povo do
Maranhão, a confiança depositada nessas urnas no dia 2 de outubro.
Estamos vivendo o momento ainda de eleição incompleta, onde não
conseguimos eleger o presidente da República, mas, aqui no Maranhão,
a eleição foi conclusiva, no momento em que se elegeu o Governador
Carlos Brandão, que conseguiu a maioria da opinião pública. Eu
quero, nesse início de fala, agradecer a todos aqueles que atenderam
o nosso chamamento, o nosso pedido para que confiasse o voto neste
maranhense Carlos Brandão para continuar governando nosso estado
por mais quatro anos. Deputados federais eleitos, deputados estaduais
eleitos. E é com uma mistura de sentimento que eu venho a essa
tribuna, como todas as vezes em que se inicia um processo eleitoral
no Maranhão e em que se traz, Deputado Hélio Soares, o resultado das
urnas para as Câmaras. A Câmara alta e a Câmara estadual. Sempre
nós temos surpresas agradáveis e surpresas desagradáveis. Porque o
processo eleitoral, de certa forma, ele é injusto. O processo eleitoral
nos leva a todos. Nos leva como eleitores que somos, obrigatoriamente,
a fazer uma opção por candidatos. E isto faz uma seleção que julgo a
seleção, injusta. Nomes de colegas deputados, dedicados, obstinados
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pelo trabalho legislativo, deputados qualificados ficam às vezes sem o
mandato. E isso, caros colegas deputados, nunca foi satisfação para o
meu ser e para o meu coração. Eu nunca aceitei, senhores deputados,
os resultados das eleições de forma pacífica e satisfatória. Acho que
é um sistema injusto ainda em que se elege alguns candidatos que
serão, com certeza, ótimos. Serão, com certeza, brilhantes deputados
e é nessa expectativa que nós estamos aqui acreditando que muitos
dos deputados eleitos para o primeiro mandato haverão de se revelar
aqui como grandes deputados, que sejam todos bem-vindos, mas eu
não posso deixar de lamentar a ausência aqui no plenário de deputados
que tanto contribuíram para o Estado do Maranhão e para engrandecer
esse Poder, e este é o ponto, e este é o ponto da minha fala nesta manhã
dizendo que mais uma vez submeti o meu nome ao povo do Maranhão e
o povo do Maranhão me concedeu esta legislatura a mais, este mandato
a mais, o que é histórico na história do nosso Estado o Maranhão
nunca elegeu oito vezes um deputado estadual de forma consecutiva e
inclusive com intervalo da minha filha que fez o mandato que seriam
nove mandatos consecutivos. Eu não tenho, Maranhão. Eu não tenho
palavras de agradecimento. Eu não consigo dizer o tamanho do meu
agradecimento do eleitor mais humilde de qualquer canto desse Estado
onde as urnas responderam Arnaldo Melo. Eu não tenho como juntar
em palavras aqui o meu sentimento de agradecimento e de humildade,
de vir aqui agora com um fardo muito maior, um fardo com um feixe
de responsabilidades, de compromissos que fiz por esse Maranhão,
mas de uma coisa eu tenho certeza, caros colegas deputados, que se
este mandato veio é porque as pessoas acreditaram na mensagem que
eu levei dizendo que continuaria sendo este deputado amigo de todos,
respeitando os meus colegas, respeitando os eleitores do Maranhão e
principalmente construindo o que for positivo para a política do meu
Estado. Sempre quis na minha vida ser deputado estadual, eu sou
deputado estadual por vocação, por paixão, nunca desejei ser deputado
federal, senador, nenhum outro cargo desde quando me elegi, em
1991. Eu estava aqui olhando agora há pouco a nossa grande Deputada
Cleide Coutinho, que naqueles anos 90 fui companheiro de plenário
lá na Rua do Egito, do nosso querido Humberto Coutinho, que Deus
levou para o batente superior e que estará a nossa espera. E pensava,
Deputada Cleide, que aqueles anos bons, 1991. Agora nós chegamos a
2023, quando no início do ano, assumiremos mais um mandato. É muita
responsabilidade. O Maranhão pode ter certeza que eu recebo este
mandato novo que haverá de vir a partir de 1º de fevereiro com muito
mais responsabilidade. E eu quero que Deus me dê luz, lucidez para que
eu continue sendo uma pessoa coerente e respeitando, principalmente,
o nosso Poder Legislativo, que é o mais belo dos poderes. Nós que
trabalhamos no momento democrático em que a Constituição nos impõe
três sistemas a governar o país através do Poder Executivo, que executa
os orçamentos, através do Poder Judiciário, que julga, condena ou
inocenta, e do Poder Legislativo, que é o maior de todos os poderes. O
Poder Legislativo que nos dá a condição de representar o povo. E é nesta
condição de representante do povo do Maranhão que eu quero continuar
nesta Casa, agradecendo todos os colegas que sempre me trataram com
tanta gentileza. Só tive amizade, só recebi carinho e apoio, psicológico,
inclusive. Nos momentos difíceis da minha vida os meus colegas
sempre estiveram ao meu lado. Então são palavras de agradecimento a
todos os deputados desta Casa, aos reeleitos, aos que não conseguiram
se reeleger por alguma razão, como eu disse antes, mas que todos foram
deputados dignos nesse mandato. E, no mais, pedir a Deus que nos dê
energia, vigor e lucidez para que nós possamos fazer mais um grande
mandato em nome do povo do Maranhão. Cumprimento todos aqueles
que foram eleitos e que não estão aqui na Casa, que virão para o próximo
mandato. Aqui, da minha parte, todos serão recebidos com carinho, com
respeito e naquilo que eu puder contribuir estarei aqui neste Plenário à
disposição dos colegas. Mas preciso agradecer àqueles que realmente
me mandaram para cá que são os eleitores do Maranhão. O Maranhão
quase inteiramente votou no Deputado Arnaldo Melo. Recebi votos na
capital e até dos menores municípios do Maranhão, em todas as regiões.
Todas as regiões do Maranhão deram a sua contribuição para que eu
conquistasse esse 8º mandato. Então, amigos eleitores do Maranhão,
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não vou citar nome de municípios, porque eu poderia cometer uma
gafe e ser injusto com outros. Eu agradeço ao povo do Maranhão,
ao eleitor do Maranhão que confiou esse mandato histórico para o
Deputado Arnaldo Melo. Um grande abraço, meu querido Maranhão. É
uma honra e uma responsabilidade assumir o oitavo mandato no nosso
Estado. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Antes de chamar à tribuna a Deputada Helena, Deputado Arnaldo, eu o
fiz pessoalmente, ali, mas quero também fazer aqui no microfone, quero
parabenizá-lo pela eleição. Vossa Excelência está indo para o oitavo
mandato, não é isso? O oitavo mandato e ainda tem o mandato além do
mandato da deputada Nina, isso mostra o reconhecimento da população
ao seu trabalho, Vossa Excelência tem o meu respeito, meu carinho,
Vossa Excelência que já foi meu presidente, e quero felicitá-lo por essa
eleição, e rogar a Deus que tenha saúde para ter uma carreira política
longeva como a sua. Pela Liderança do Progressistas, deputada Helena
Duailibe.
A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUALIBE (sem
revisão da oradora) - Bom dia deputado Presidente da Assembleia
Legislativa, meu deputado Othelino Neto, demais colegas que estão
aqui na tribuna, deputado César Pires, Rildo Amaral, deputado Hélio
Soares, deputado Duarte Júnior, deputado Arnaldo Melo, imprensa,
funcionários da Assembleia e população em geral do nosso Estado.
Eu subo aqui para agradecer a Deus, agradecer a Deus por me ter
me dado a oportunidade, de ter feito essa campanha de uma forma
limpa, grandiosa, por ter apertado a mão de tantos amigos, recebido
tanto apoio, tanto carinho, aonde eu cheguei, eu pude, deputado Hélio,
reconhecer o quanto ao longo dos meus 40 anos de serviço público, eu
soube caminhar, porque eu encontrei amigos que me diziam assim: olha,
me lembro de você há 40 anos trabalhando, lá na Santa Casa, indo me
visitar. Eu vi amigos que me dizia: olha eu e eu encontrei no Miritiua,
encontrei na Maioba. Se lembravam de mim na minha passagem durante
Secretária de Saúde do estado, do município. Então, foi assim uma
campanha muito gratificante. Tive o apoio importantíssimo da igreja, da
Igreja Católica, de muitas igrejas evangélicas, agradeço muito a Deus,
também a alguns amigos da saúde que continuaram confiando em mim.
Tinha uma prefeita que me encheu de orgulho, a prefeita Fechinha,
Deputado Arnaldo, ela no município de 4 mil eleitores, me deu 2.500
votos, foi a maior votação que já houve em Central do Maranhão para
um deputado estadual, nunca visto. Quem já tinha tido a maior votação
como deputada estadual, foi a Deputada Ana do Gás, que tinha tirado
1.300 votos. E a prefeita Fechinha me deu junto com o seu grupo
político e seus vereadores, vice-prefeitos, ex-vereadores e as lideranças
de lá me deu mais de 2.500 votos. Então, é um momento assim que eu
tenho que agradecer a Deus. Me colocar aqui novamente à disposição
de todos, contínuo do mesmo jeito, continuo sendo a mesma Helena,
amiga, irmã, cristã, e não poderia deixar de agradecer muito também
a minha família. A minha família foi muito importante nesse processo.
Me senti amparada em todos os momentos, fico triste, tenho que ficar
triste, porque todo mundo tem um objetivo. O objetivo é ganhar a
eleição. Não ganhei, mas me sinto uma vitoriosa e fico muito feliz,
muito feliz mesmo pelo Governador Carlos Brandão, que esteve ao meu
lado, juntamente com toda a sua família também, me apoiando bastante.
E eu tenho certeza que o Maranhão vai ser muito bem administrado por
ele, que vai continuar fazendo esse grande trabalho que ele já vem feito.
E agradeço aqui todo o apoio que ele me deu. Eu quero aqui parabenizar
alguns colegas pela forma digna, pela forma respeitosa com que fizeram
as suas campanhas. E não posso deixar de falar aqui, em especial, de
duas pessoas que foram do meu partido e que me acompanharam muito
durante todo esse processo, que foi o Deputado Arnaldo Melo, que se
reelegeu, e o Deputado Fábio Braga. Fábio, nos falávamos quase todos
os dias e é uma pessoa que realmente teve muito junto comigo. O Rildo
também é um amigo muito querido que eu sei que estava torcendo
muito comigo, mas estava Imperatriz, então eu tive mais dificuldade de
ter esse contato diário. Mas o Arnaldo e Fábio tivemos muito contato.
E eu aqui estou feliz, Arnaldo, com a sua reeleição. V. Exa. merece,
o Maranhão merece um homem digno como V. Excelência. Também
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não posso deixar, de modo algum, de falar da grandeza do Deputado
Othelino Neto, este, sim, um grande presidente. Abriu mão, inclusive,
de espaços dele quando sabia que era para mim. Isso ninguém faz. Pelo
contrário, pessoas que eu pensei que fossem amigas, tiraram espaço
meus já conquistados. E o Deputado Othelino fez diferente. Obrigada,
meu Presidente, V. Exa. merece todo o nosso respeito. Muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Partido Social Democrata. Declina. Bloco Parlamentar Independente
MDB/PV. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Bloco
Parlamentar Democrático. Deputado Wellington, V. Ex.ª não é desse
bloco, mas V. Ex.ª...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Já
passou pelo meu, já?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Ah V. Ex.ª é desse bloco, está certo. V. Ex.ª tem 17 minutos com apartes.
Deputado Rildo está aqui com vontade de ir à tribuna. Eu até pensei
que ele fosse, mas ele está concluindo a licença. Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais ou membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores. Há tempo
para plantar e há tempo para colher o que se plantou. Nos últimos
meses, eu percorri o estado do Maranhão renovando a esperança
dos maranhenses, acompanhando o médico Dr. Lahésio Bonfim, que
plantou uma semente de esperança no coração dos mais de 857.000
maranhenses que deram o seu voto limpo, seu voto de confiança, seu
voto honesto. Foram mais de 857.000 votos depositados nas urnas
para governador do estado doutor Lahésio Bonfim. Votos limpos,
votos honestos sem recursos públicos, sem dinheiro de secretarias,
sem dinheiro de prefeituras, sem convênios, uma campanha limpa.
Foi assim que nós percorremos o Maranhão. Professor e deputado
Wellington do Curso, orgulhosamente, acompanhou o Dr. Lahesio
Bonfim. E nós estivemos nos municípios não pra comprar votos, não
para oferecer vantagens, mas sim com a proposta para transformar o
estado do Maranhão. E eu quero registrar nesse momento o orgulho
que tive em percorrer o Maranhão na companhia do doutor Lahésio
Bonfim. Infelizmente não foi o suficiente, mas deixo aqui o meu
agradecimento especial ao meu amigo, meu irmão Dr. Lahésio Bonfim,
por todo o aprendizado durante esses meses que rodamos no estado do
Maranhão, de humildade, de integridade, de determinação percorrendo
na maioria das vezes por estradas, por terra, o Maranhão. Colocamos
nossas vidas em risco nas estradas esburacadas, mas com o propósito:
levar a esperança ao povo do Maranhão. Um grande médico, um dos
grandes médicos desse estado, um profissional íntegro, um ser humano
humilde, detentor de uma acessibilidade incrível, de empatia, sem
precedentes. Doutor Lahesio Bonfim, saiba que o senhor não perdeu,
pode ter certeza o senhor não perdeu, a semente da esperança que foi
plantada ela permanece viva e pode ter certeza que vamos colher bons
frutos. Este é apenas o começo, conte sempre comigo, o seu amigo e
irmão professor e deputado estadual Wellington do Curso. Doutor
Lahésio Bonfim, obrigado pela companhia, em permitir caminhar ao
seu lado, pelo aprendizado. Muito obrigado. E a população do Estado
do Maranhão se conhecesse melhor o Dr. Lahésio Bonfim teríamos tido
muito mais votos. Mas os votos que tivemos, os 857.000 votos foram
votos limpos, votos honestos, votos dados de coração para a renovação
e a transformação do Estado do Maranhão. A esperança continua, a luta
continua e nós não vamos desistir do Maranhão e do Brasil. Então, que
Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando a vida do meu
amigo Dr. Lahésio Bonfim, concedendo sabedoria para que os próximos
passos sejam passos importantes no caminho que a população espera
que ele possa tomar. Parabéns, Dr. Lahésio Bonfim. Neste momento,
Senhor Presidente, quero fazer registro também, neste momento quero
fazer registro da vitória da jovem, lá na cidade de Caxias, jovem de 23
anos, engenheira, ex-secretária Amanda Gentil como deputada federal.
Não tínhamos nenhuma deputada federal na legislatura passada.
Teremos três deputadas federais, Deputada Detinha, Deputada Roseana
Sarney e Deputada Amanda Gentil, essa jovem lá da cidade de Caxias.
Parabéns, Amanda Gentil. Pela parceria que fizemos também em São
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Luís e em outros municípios e pela sua vitória ficamos muito feliz.
Parabéns, Amanda Gentil. Parabéns, Fábio Gentil, parabéns por essa
vitória. Eu tenho certeza que será uma grande deputada federal do
Estado do Maranhão. Que Deus estenda as suas mãos poderosas, que
Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington, não tinha tido a oportunidade de saudá-lo
pessoalmente, mas vou fazer agora. Quero cumprimentar de forma
muito especial Vossa Excelência pela sua recondução, pela sua
reeleição. Vossa Excelência sabe que, para além da nossa amizade
pessoal, que antecede a política, eu tenho muita admiração pelo seu
trabalho, pela forma como Vossa Excelência conduz o seu mandato, a
forma simples, aguerrida, embora muitas vezes tenhamos pensamentos
diferentes e opções político-partidárias ideológicas diferentes. Mas isso
mesmo faz com que a nossa relação seja ainda mais intensa, porque
nós conseguimos respeitar as posições um do outro e ter essa relação
tão fraterna que nós temos. Vossa Excelência é um exemplo de alguém
que conquistou o mandato de forma muito simples, de forma muito
humilde, lutando todos os dias, fazendo uma campanha bonita, uma
campanha bem próxima do eleitor. E eu lhe disse isso na noite da
apuração e no dia seguinte, fiquei muito feliz com a vitória que V.Exa.
teve. Tenho certeza que vai novamente fazer um excelente mandato
pelo povo do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Presidente Othelino, questão de ordem, por gentileza.
Só agradecer as suas palavras, que eu sei que são sinceras. Eu já havia
enaltecido, já havia falado quando ocupei a tribuna da Assembleia, um
amigo seleto, um amigo de coração que eu tenho contato, conhecimento
muito antes de ser deputado. Nos aproximamos na Assembleia
Legislativa. E todas as vezes que, de forma institucional, democrática,
republicana que precisei de V.Exa. para que nós pudéssemos exercer
o nosso mandato, V.Exa. foi muito solícito, muito atencioso. E se
hoje nós temos um brilhante mandato, e eu deixo registrado sempre
que foi graças ao Presidente que eu tenho, que sempre tratou a todos
nós com muita seriedade, com muito respeito e com muita igualdade.
Nós sempre encontramos a facilidade para exercer nossos mandatos,
sempre com viagens, sempre com audiências públicas. Em tudo que
nós solicitamos a presidência foi muito solicita. Então V.Exa. é muito
especial para o professor e Deputado Wellington, meu príncipe, muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Escala reserva: Podemos. Declina.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Com a palavra, a Deputada Mical Damasceno.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Yglésio, Vossa Excelência está online na sessão? Consegui
ver agora. Vossa Excelência quer utilizar o Expediente Final? Habilite
o áudio, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu queria pedir a
inscrição no Grande Expediente de amanhã.
O SENHOR PRESIDENTE OTHELINO NETO – Já está feito
o registro.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Senhores Deputados, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.
Ata da Octogésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e um de setembro de dois
mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende,Betel Gomes, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Wellington do
Curso e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo
Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior,
Edson Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Márcio Honaiser, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto (em missão institucional),
Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius
Louro, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Em nome do povo e invocando
a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou
a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada.
No tempo destinado ao Pequeno Expediente, fez-se ouvir o Deputado
Wellington do Curso. Na ordem do Dia, não houve número regimental
para apreciar a matéria, que ficou transferida para a próxima Sessão
ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador
inscrito, assim como não houve indicação de Deputados para falar no
tempo destinado aos Partidos ou Blocos. No Expediente Final, ouviu-se
o Deputado Doutor Yglésio. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que,
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de setembro de
2022.
Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício
Deputado Jota Pinto
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Edivaldo Holanda
Segundo Secretário, em exercício

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 685/2022, de 04 de outubro de 2022 e conforme a Lei
nº 11.646 de 13.01.2022, exonerando NICOLLE CRISTHINE
GONÇALVES DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 686/2022, de 04 de outubro de 2022, exonerando LUCAS
FERREIRA VIANA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de outubro do ano em curso.
Nº 687/2022, de 04 de outubro de 2022 e conforme a Lei nº
11.646 de 13.01.2022, nomeando LILYAN MARIA MENDES
CANTANHEDE, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 688/2022, de 04 de outubro de 2022, nomeando CÂNDIDA
PAULINA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de outubro do ano em curso.
Nº 689/2022, de 04 de outubro de 2022, exonerando
LINDA LUZ PEREIRA DA ROCHA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar e DEUZENIRA DO
NASCIMENTO PEREIRA PAIXÃO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder,

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 690/2022, de 04 de outubro de 2022, nomeando
DEUZENIRA DO NASCIMENTO PEREIRA PAIXÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar e LINDA
LUZ PEREIRA DA ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 691/2022, de 04 de outubro de 2022, exonerando
ANAIRAM SANTOS PORTELA CARVALHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe e MARCOS COSTA
CARVALHO JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de outubro do ano em curso.
Nº 692/2022, de 04 de outubro de 2022, exonerando NATALIA
SOUSA SERRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
outubro do ano em curso.
Nº 693/2022, de 04 de outubro de 2022, exonerando JAILSON
SOARES TEIXEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 694/2022, de 04 de outubro de 2022, nomeando GEORGE
CUNHA JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 695/2022, de 04 de outubro de 2022, nomeando FABIO
HENRIQUE BARBOSA BELLO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe e JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO JÚNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
outubro do ano em curso.
Nº 696/2022, de 04 de outubro de 2022, nomeando ESTEVAM
BARBOSA MOREIRA SOBRINHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 697/2022, de 04 de outubro de 2022 e tendo em vista a Indicação do Líder do Bloco Unidos pelo Maranhão (Deputado MARCO
AURELIO), exonerando WALDIR BITENCOURT DE SOUZA, do
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em
curso.
Nº 698/2022, de 04 de outubro de 2022 e tendo em vista a Indicação do Líder do Bloco Unidos pelo Maranhão (Deputado MARCO AURELIO), nomeando ANA YASMIN OLIVEIRA ANCELES,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano
em curso.
Nº 699/2022, de 04 de outubro de 2022, exonerando ANA
CAROLINA MENDES E SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 700/2022, de 04 de outubro de 2022, nomeando CAMILLA
DE CARVALHO MENDONÇA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 701/2022, de 05 de outubro de 2022, exonerando LEILIAN
MAEDJA FERRO CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
Nº 702/2022, de 05 de outubro de 2022, nomeando YSABELLE
BASTOS SERRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de outubro do ano em curso.
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