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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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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 / 10 / 2022 – 5ª FEIRA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 13/10/2022 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 403/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA
O “INSTITUTO EDUCACIONAL YANNIS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 404, DE AUTORIA DA DEPUTADA
MICAL DAMASCENO, REVOGA A LEI Nº 11.827, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 405, DE AUTORIA DO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, ACRESCENTA O ARTIGO 1º-A À
LEI ESTADUAL Nº 11.827, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022, QUE
ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO DE PLACAS
INFORMATIVAS, PROIBINDO A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO
DE ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTIDADE DE GÊNERO.
PRIORIDADE – 1ª SESSÃO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2022, DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO (MENSAGEM Nº 21/2022),
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 1991, CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 395/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIANÇA FELIZ – ADOTE UMA
CRIANÇA DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.
PROJETO DE LEI Nº 401/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
O INSTITUTO RELAÇÃO DE AJUDA DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS/MA.
PROJETO DE LEI Nº 402/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
O CENTRO EDUCACIONAL SEMEANDO – CESE.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
Não há matéria em terceira sessão nesta data
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA 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.
Diretoria Geral de Mesa, 13 de outubro de 2022.
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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia onze de outubro de dois mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes,
Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio
Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Edson
Araújo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professora
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral e Roberto Costa.
I – ABERTURA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – 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 EDIVALDO HOLANDA (lê texto bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – 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 ANTONIO PEREIRA – (lê expediente).
II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 405 / 2022
Acrescenta o artigo 1º-A à Lei Estadual nº 11.827, de 28 de setembro de
2022, que estabelece a obrigatoriedade
de fixação de placas informativas, proibindo a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero.
Art. 1 Fica acrescido o art. 1º-A na Lei 11.827 de 2022,
que terá a seguinte redação:
“Art. 1º-A – A ausência de banheiro multigênero, isto é, não direcionado a um público específico não caracteriza discriminação em
razão de orientação sexual ou identidade de gênero, sendo, portanto,
vedada a instalação e a adequação de banheiros, vestiários e assemelhados na modalidade unissex, nos espaços públicos, estabelecimentos
comerciais e demais ambientes de trabalho”
Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, em 10 de outubro de 2022. - Wellington
do Curso - DEPUTADO ESTADUAL
JUSTIFICATIVA
Considerando que não há limitação quanto ao uso de banheiros,
faz-se necessária a presente alteração com o fito de estabelecer um limite e, assim, evitar que direitos de uns sejam violados em detrimento das
garantias de outros. Diante do exposto, contamos com a aprovação do
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.
Plenário Nagib Haickel, em 10 de outubro de 2022. - Wellington
do Curso - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 231/2022
Senhor Presidente,
PROJETO DE LEI Nº 403 /2022
Considera de Utilidade Pública o
“Instituto Educacional Yannis” e dá outras providências.
Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública o “Instituto Educacional Yannis”, com sede e foro no Município de São Luís – MA.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman, em São Luís (MA), 06 de outubro de 2022. – Fábio Braga
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 404 / 2022
Revoga a Lei nº 11.827, de 28 de
setembro de 2022 e dá outras providencias.
Art. 1º - Fica revogada a Lei nº 11.827, de 28 de setembro de
2022, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas informativas, proibindo a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, em 10 de outubro de 2022. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso V do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja realizada
Sessão Solene no dia 24 de novembro do ano em curso, tendo como
tema central a entrega do título de Cidadão Maranhense ao Empresário
Ramon Alves de Sousa, pelos relevantes serviços prestados neste Estado e a entregada da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Desembargador do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da
16ª Região Francisco José de Carvalho Neto, por ter contribuído para
o desenvolvimento do Maranhão .
Por fim, agradeço a atenção dispensada, na certeza do pronto
atendimento.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS – MA, EM 10 DE OUTUBRO DE 2022. SOCORRO WAQUIM - Deputada Estadual
REQUERIMENTO Nº 232 /2022
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa Legislativa,
voto de pesar, conforme abaixo, pelo falecimento do Professor e Advogado, o Senhor JOÃO BATISTA ERICEIRA, sendo esta iniciativa
comunicada à família enlutada, na Av. Jeronimo de Albuquerque, 025,
Pátio Jardins, Torre Hyde Park, Sala 419 – Alto do Calhau, São Luís –
MA, CEP: 65074-220.
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NOTA DE PESAR

“É com profundo pesar e muita tristeza que recebemos nesta manhã de 10 de outubro de 2022, a notícia do falecimento de um dos mais
ilustre Professor e Causídico Maranhense no Município de São Luís
– MA. Dr. JOÃO BATISTA ERICEIRA, pai dileto, cidadão de estatura
incontestável, empresário admirável e honrado com sua trajetória social
e empreendedora”.
Por isso, somamo-nos nesse momento a todos os familiares e
amigos de JOÃO BATISTA ERICEIRA nessa perda irreparável.
Consternado, elevo meu pensamento e rogo que Deus o receba
nos Céus, de braços abertos”.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de outubro de 2022. - ARNALDO MELO - Dep. Estadual
INDICAÇÃO Nº 6632/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeremos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Exmo. Governador Carlos Brandão e ao Secretário de Segurança Pública, Sílvio Leite, solicitando a implantação da
Patrulha Rural Georreferenciada.
A Patrulha Rural Georreferenciada possui como objetivo diminuir os índices de violência no campo, levando em conta os interesses não só da população, como também dos grandes produtores rurais.
Ora, mediante a realização do cadastro das propriedades, bem como da
manutenção do contato direto entre a população e a polícia, além do
georreferenciamento das propriedades, torna-se plenamente possível o
combate à criminalidade.
Dessa forma, demonstra-se primordial a implementação dessa
nova estratégia de enfrentamento da violência, que incentiva também a
participação da sociedade na confrontação dos problemas que atingem
o campo.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Beckman”. São Luís, 06 de outubro de 2022. - ARISTON RIBEIRO
- Deputado 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 ANTONIO PEREIRA – Expediente lido, Senhor
Presidente.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - O senhor Deputado Vinícius Louro, por
cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desse Poder. Senhora Presidente, o que me traz hoje aqui é justamente
para agradecer os 26.869 votos que nós tivemos no Estado do Maranhão,
uma campanha árdua, uma campanha difícil, uma campanha diferente
e a gente pôde acompanhar toda a desenvoltura do que transcreveu no
Estado do Maranhão. Testemunha disso são as novas cadeiras que serão
assumidas aqui nesta Casa. Mas meu sentimento é de dever cumprido,
o meu sentimento é de ter prestado contas dos mais de sete anos e meio
de mandato como deputado estadual. Um trabalho principalmente
na região do Médio Mearim, voltado justamente para as pessoas que
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precisaram da mão amiga do Estado, precisaram da mão amiga de um
deputado, e nós estivemos lá sempre presentes e trabalhando em prol
de uma população. Também quero agradecer os prefeitos: Bigù de
Oliveira, da cidade de Santo Antônio dos Lopes, todos os vereadores,
as pessoas que estiveram imbuídas, trabalhando, lutando, levando o
nome e o trabalho do deputado estadual Vinicius Louro no município de
Santo Antônio dos Lopes, como também, o prefeito Alexandre Lavepel,
da cidade de Conceição de Lago-Açu, um guerreiro junto com a sua
vice-prefeita Marcia Dantas, os secretários, vereadores que tiveram ali
levando o nome do Deputado Vinicius Louro, a gente batendo recorde de
votação naquela cidade. Como também na cidade de Morros, o prefeito
Paraíba com o seu filho Paraibinha, todos os vereadores, vice-prefeito e
lideranças que também lutaram em nome desses, eu agradeço a todos os
apoiadores do Estado do Maranhão, como também a meu pai Raimundo
Louro, na cidade de Pedreiras, um lutador guerreiro, um batalhador,
uma pessoa que nunca abandonou o seu povo, sempre trabalhando em
prol de uma sociedade melhor, mais justa até desde a época em que foi
prefeito. O ex-prefeito Antônio França, também da cidade de Pedreiras,
onde a gente teve ali um apoio, um guerreiro também sempre buscando
levar o nome e o trabalho do Deputado Estadual Vinícius Louro.
Foram muitas cidades totalizando esses 26.869 votos, onde eu tenho
muita gratidão. A palavra é “gratidão”, primeiro pela oportunidade de
duas vezes estar aqui nesta Casa representando o povo do Maranhão,
como agora também sair com uma eleição difícil, onde a gente pôde
ver aí os nossos adversários realmente eram os municípios. Mais de
25 deputados novos aqui que adentraram esta Casa são parentes de
prefeitos, esposas. E isso também foi um diferencial nessa eleição, onde
a gente ali que não tinha prefeitura para usar o erário público, para fazer
uma eleição, fomos ali com a cara e a coragem, trabalhando em nome
de um trabalho feito durante esses mandatos. E isso começou desde
a época do Raimundo Louro como deputado estadual, totalizando aí
três mandatos com o do Raimundo Louro representando a região do
Médio Mearim. Então ficam os meus agradecimentos à população. Saio
com o sentimento de dever cumprido daqui da Assembleia Legislativa.
E falar que o trabalho não vai parar, vai continuar. Estaremos sempre
trabalhando em prol da sociedade justa, trabalhando sempre em prol do
povo da região do Médio Mearim. E contem sempre com o Deputado
Estadual Vinícius Louro, Raimundo Louro, a família Louro, porque
nós realmente fomos ali forjados mediante batalhas. E essas batalhas
vão ser o diferencial que vem como um aprendizado para que a gente
possa realmente nos modelar numa política nova que está acontecendo
no Estado do Maranhão e em todo o Brasil. Muito obrigado, Senhora
Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputada Daniella, cinco minutos, sem
apartes.
A SENHORA DEPUTADA DANIELLA (sem revisão da oradora)
– Senhora Presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa,
internautas que nos acompanham através das redes sociais, meu cordial
bom-dia a todos e todas. Como é bom poder estar de volta nessa tribuna,
principalmente depois de uma eleição como a que nós vivemos, que
foi realmente uma eleição diferente e principalmente sabendo que, no
próximo pleito, no próximo ano, nós teremos uma bancada feminina
ainda mais fortalecida. Quero aqui, nessa oportunidade, agradecer os
quase 50 mil votos que nós tivemos e dizer que fico muito feliz em
saber que todos esses votos são frutos do reconhecimento do nosso
trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Um trabalho construído ao
lado dos maranhenses, um trabalho realmente que eu tenho certeza
que nós nos credenciamos a disputar mais uma eleição. E eu tenho dito
muito por onde eu tenho passado que essa vitória realmente tem um
significado diferente, um significado de uma mulher, de uma deputada,
de uma parlamentar que teve que praticamente que ressurgir das cinzas
e mostrar a força que nós mulheres temos a enfrentar, em meio a tantos
obstáculos, a tantos percalços, a tantos desafios, uma eleição como
essa e um partido com fortes concorrentes e que está aqui, hoje, de
volta, falando para vocês como uma deputada reeleita com mais de
47 mil votos de confiança. Então o sentimento que eu trago aqui para
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vocês, hoje, é um sentimento de gratidão a todos os maranhenses que
acreditaram e que acreditam em nosso trabalho, que acreditam que
nós podemos fazer muito ainda pelo Maranhão, que nós precisamos
continuar o trabalho que nós começamos, principalmente em defesa
das mulheres maranhenses. E eu quero fazer uma saudação a novas
deputadas também eleitas. A maior bancada que nós vamos ter aqui na
Assembleia Legislativa. Algum pleito atrás nós tínhamos oito deputadas,
nesse pleito, 10 deputadas e, para o próximo mandato, nós teremos 12
parlamentares aqui, assim como na Câmara Federal, em que nós não
tínhamos nenhuma mulher representando as mulheres maranhenses,
as deputadas, a gente hoje pode contar com três mulheres na bancada
federal. Então isso para a gente é motivo de muito orgulho. A gente
percebe que o nosso trabalho, a nossa luta tem tido reconhecimento dos
maranhenses. Nós sabemos que ainda estamos em um número muito
pequeno, mas nós sabemos também que esse número tem sido crescente.
Então isso é motivo de nós comemorarmos e dizer que tem valido à
pena a gente encarar, a gente ir para o enfrentamento e a gente não fugir
da luta. Então quero, nesse momento, parabenizar a todas as mulheres
que, assim como eu, tiveram coragem de ir para o enfrentamento, de
entrar nesse universo onde antes era ocupado predominantemente por
homens e em que, cada vez mais, as mulheres estão ganhando espaço.
Quero me colocar à disposição também de todos os novos deputados,
de todas as colegas deputadas que vão assumir, pela primeira vez um
mandato. Assim como eu fui recebida quando cheguei aqui quatro anos
atrás pelos meus colegas, aprendi muito com cada um deles e da mesma
forma eu quero receber aqui quem vai chegar pela primeira vez e ensinar
o pouco que eu aprendi, contribuir para que todos juntos construamos
um grande mandato aqui dentro do Estado do Maranhão. Mas quero
agradecer de forma toda especial a três cidades e em nome dessas três
cidades eu estendo os meus agradecimentos a todo o Maranhão. Quero
agradecer à cidade que me acolheu de braços abertos, que acreditou e
que apostou no meu trabalho que é a cidade de Caxias, com o Prefeito
Fábio Gentil, com o grupo do Prefeito Fábio Gentil, que acreditou no
trabalho da Deputada Daniela e que eu pude sair da cidade a deputada
mais votada do município. Fico muito feliz. Isso mostra realmente que
tudo que a gente construiu lá, que todo o trabalho que nós levamos
surtiu o efeito. E quero dizer que se antes de ser votada eu já tinha
um compromisso com a cidade de Caxias, agora sendo a deputada
mais votada do município, com certeza, a minha responsabilidade e o
meu compromisso com os caxienses aumenta muito. Quero agradecer
também a minha cidade natal, que é a cidade de Presidente Dutra, onde
a gente conseguiu praticamente dobrar a votação de uma eleição para
a outra, de onde saímos com 7000 mil votos de confiança e também
a deputada mais votada da cidade, da região. Fico muito feliz em
saber que os meus conterrâneos, as pessoas que conhecem a minha
trajetória, a minha história, apostam em mim e tem a certeza de que
eu sou a representante que realmente pode fazer muito por Presidente
Dutra e pela região central do Estado. E de lá do outro lado do estado
também, na cidade de Açailândia, uma cidade onde poucas pessoas
acreditavam quando eu cheguei lá, por ser de longe, mas que eu mostrei
que para representar uma cidade não precisa nascer nela; precisa-se ter
compromisso com a população. E isso eu mostrei que eu tenho. Então
meu sentimento hoje, aqui, a minha fala, é somente de gratidão aos
47.000 maranhenses que acreditaram e apostaram na continuidade do
trabalho da Deputada Daniella. Muito, muito, muito obrigada. Com
certeza vou retribuir cada voto com cada vez mais trabalho. Obrigada
mesmo de coração.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputada Mical, cinco minutos sem
apartes.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – A Deus seja a glória. Senhora Presidente, Mesa
Diretora, deputados e deputadas, colegas da imprensa, funcionários
da Casa, subo mais uma vez a esta tribuna, para manifestar a minha
insatisfação e de milhares de famílias maranhenses a respeito do Projeto
de Lei nº 11827/2022, que obriga os estabelecimentos comerciais, bares,
restaurantes, espaço de lazer e órgãos públicos de administração direta
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e indireta do Estado do Maranhão a fixarem em local visível ao público
placas informativas proibindo a discriminação e também a questão de
orientação sexual ou identidade de gênero. Senhores e senhoras, essa é
uma lei que reforça as questões da ideologia de gênero e fere o direito de
cada empresário. Essa lei é seríssima. É um problema muito sério. Eu vi
que muitas pessoas estavam muito preocupadas referente à questão de
dizer assim: “Ah, porque vai ser fixada nas portas dos banheiros.” Mas é
muito pior do que nós imaginamos, por quê? Porque, na verdade, é uma
placa dentro do estabelecimento, no caso, dentro de toda a dependência.
Então eu estava ouvindo, assistindo a um documentário de um membro,
representante do LGBTQI+. Olha só o que ele diz, olha a liberdade que
vai dar. “...Eu acho uma dicotomia muito grande entre preconceito e
LGBTfobia. As pessoas às vezes pecam em uma ação LGBTfóbica e,
às vezes, não sabem ou não se dão conta disso. Então quando você
está, por exemplo, num estabelecimento comercial, o dono da loja de
um bar, de um restaurante, ele acha que, por o estabelecimento ser
dele, ele dita a regra dele, então eu não vou atender negros, eu não
vou atender LGBTs. Como um dono de uma loja, eu não vou deixar
uma mulher trans ir dentro de um vestuário feminino e por aí vai...”
(áudio de celular). Quer dizer que te dá liberdade de ir também no
vestuário feminino e o dono do estabelecimento não vai poder se
manifestar porque está lá a placa. Eu quero aqui chamar a atenção dos
meus colegas deputados e deputadas. Eu pedi muito, eu falei não vamos
aprovar esse projeto. À época eu falei com vários deputados. Não é
só uma placa educativa. Mas não é, senhores deputados, só uma placa
educativa. Essa placa fere a Constituição, essa lei fere a Constituição.
Então eu quero chamar aqui a atenção dos deputados e deputadas que
estão agora presentes nessa Sessão para que a gente revogue essa lei. Eu
dei entrada. Então eu quero contar com V. Exas. porque, na verdade, a
revolta é geral de todo o povo cristão maranhense. Não é questão aqui
por eu ser evangélica, não. Nada a ver com isso. É questão realmente
que nós estamos ferindo a Constituição Federal. Eu, como evangélica
ou qualquer outra pessoa que professa uma fé cristã, quer dizer que nós
vamos ser obrigados a pessoa chega lá e aí vai querer usar o banheiro
que na hora é de gênero feminino, porque está lá a placa que é uma
normativa, aí um projeto de lei, infelizmente, do Deputado Adelmo
Soares. Eu cheguei a conversar com o Deputado Adelmo Soares sobre
isso, mas ele não nos ouviu. Antes ele tinha dado a palavra que ele ia
arquivar, mas depois ele voltou atrás de sua decisão, depois que recebeu
uma visita no seu gabinete. Daí, então, ele achou por bem atender esse
grupo de minoria. Então se for para fixar placas por meio de projeto de
lei, então esses estabelecimentos aí vão ficar lotados de placa, porque,
na verdade, haja lei para isso. Eu estou aqui pedindo que os nossos
deputados e deputados reflitam sobre isso. Isso daí é uma afronta.
Deputado que professa fé, que é cristão, Deputada Cleide Coutinho, lhe
peço apoio sobre isso. V. Exa. é uma católica, que eu sei, praticante. E
aqui tem vários deputados que são católicos praticantes. Nos ajudem
a reverter, a revogar esse projeto de lei, porque, na verdade, afronta
os princípios cristãos. E quero aqui dizer mais, não tem uma pessoa
que se levanta e que crie um projeto de lei desse tipo de matéria que
Deus não pese a mão sobre ele. Eu ainda não vi um. Eu desconheço um
homem, uma pessoa que se levanta contra os princípios cristãos, contra
os princípios bíblicos que permaneça de pé. Todos caem. É prova viva.
E eu estou aqui como guardiã dos princípios cristãos. Estou aqui como
uma voz que clama no parlamento para defender os valores éticos, os
valores morais. Porque, na verdade, nós temos que combater esse tipo
de lei que agride, que afronta as nossas famílias. E são essas minhas
palavras, Senhora Presidente. Deus abençoe.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado Adelmo, habilite o áudio, por
favor. Deputado Adelmo, está virtual. Por favor, Deputado Adelmo.
Como não conseguiu, Deputado Wellington, por favor.
O SENHOR DEPUTADO - Deputada Cleide, Senhora Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Quem está falando? Deputado, V. Exa.
quer falar logo?
O SENHOR DEPUTADO - Se V. Exa. quiser colocar uma pessoa
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na minha frente, eu vou deslocar até o Plenário.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - O Deputado Wellington vai falar.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas
mãos poderosas sobre o Estado Maranhão, sobre a sua população. Mais
uma vez a minha gratidão a Deus. Se eu estou de volta à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão é por um milagre, um milagre de
Deus, porque Deus me conduziu para o único partido, para o único lugar
onde eu poderia ser eleito. Analisando todas as demais candidaturas,
todos demais partidos, Deus me canalizou para o único lugar onde eu
poderia voltar. E eu não posso deixar de fazer esse reconhecimento.
Pela terceira vez, eu estou de volta à Assembleia, graças a benevolência
de Deus, graças às misericórdias de Deus. Deus, reina em mim. Esse
mandato tem dono. Esse mandato é de Deus e do povo do Estado
Maranhão. A minha gratidão e o meu reconhecimento a Deus, que me
trouxe até aqui, nem mais nem menos. Eleições com 100.000 votos,
Deus me trouxe para cá com 24.800. E agradeço a cada um, cada policial,
cada esposa de policial, cada professor, ao zelador, ao promotor, ao juiz,
a cada voto que contribuiu para que eu voltasse para cá. O primeiro voto,
o segundo voto, 23.788, 98, 99, 24.800 votos limpos, votos honestos,
votos honrados, votos conscientes. Eu só tenho a agradecer a Deus e
à população do Estado Maranhão. Muito obrigado, muito obrigado,
gratidão, gratidão. Deus me trouxe para esta Casa de volta para que eu
continue fazendo o meu trabalho e defendendo. São 24.800 votos, 24.800
pautas, 24.800 defesas. A voz do povo vai continuar na Assembleia. A
voz do povo vai continuar. Ontem um policial militar me encontrou e
disse: “Deputado Wellington, graças a Deus que a sua voz vai continuar
em defesa dos policiais militares do Estado Maranhão, em defesa dos
professores, em defesa das pautas importantes para o Maranhão.” Muito
obrigado meu Deus, a ti toda honra e toda a glória. Eu só prostro os
joelhos para Deus. Eu não tenho ídolo. Eu só prostro meu joelho para
Deus, somente para Deus. Senhoras senhores, quero parabenizar aqui
a eleição do meu presidente do Partido PSC, Aluísio Mendes. Quero
parabenizar a sua eleição, terceiro mandato como deputado federal, e
agradecer mais uma vez por ter me recebido no PSC. Quero parabenizar
também a eleição do meu amigo delegado Caveira, bolsonarista,
deputado estadual lá de Belém do Pará, deputado federal. Parabenizar
também a eleição do Deputado Federal Pazuello, General Pazzuello, e
também ao Senado o General Mourão. Parabenizar a todos pelas suas
eleições. E Já destaquei o meu voto também no Presidente Bolsonaro.
Eu não me escondo, eu tenho um lado, tenho um posicionamento e
as minhas convicções políticas. E eu estou aqui graças à vontade de
Deus e respeitando a população do Estado do Maranhão. Senhoras e
senhores, como dever justiça quero parabenizar a professora Lorena
Raquel, professora de redação, uma mulher cristã conservadora. Foi a
primeira a levantar a pauta de um assunto polêmico e que, na verdade,
precisamos tratar com muita seriedade, com muita responsabilidade
e discutir o problema. Parabéns, professora Lorena, receba o nosso
respeito na Assembleia Legislativa do Maranhão. Apresentamos
um projeto de lei que acrescenta o art. 1º A à Lei Estadual 11.827: a
ausência de banheiro multigênero, isto é, não direcionado a um público
específico, não caracteriza discriminação em razão de orientação
sexual ou identidade de gênero, sendo, portanto, vedada a instalação
e adequação de banheiros, vestiários e assemelhados à modalidade
unissex nos espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais
ambientes de trabalho. Nós somos a favor das placas educativas. Nós
fomos, somos e sempre lutamos pelos direitos humanos, pelos direitos
e liberdade de todos, mas a lei deixou uma lacuna, deixou um espaço
e é por isso que apresentamos um projeto de lei para que tenhamos
uma lei que possa abrigar o direito de todos. Não podemos permitir
que uma criança de 9 anos, de 11 anos, um adolescente de 13 anos
esteja usando o banheiro, e o transsexual masculino entre no banheiro
e utilize o mesmo banheiro de uma criança, de um adolescente. Então,
precisamos respeitar o direito de todos. É um tema polêmico e que
precisamos discutir, temos casos de pessoas que tratam de idosos com
Alzheimer e que a filha do senhor com Alzheimer precisa utilizar o
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banheiro, alguém tem que estar na porta, segurando o banheiro para que
possa ser utilizado. Então, é um tema polêmico. Nós precisamos tratar
com muita seriedade, com muita responsabilidade. E é o que temos feito
no nosso mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Por último, Senhor Presidente, apresentamos uma indicação para que
o Governo do Estado possa estabelecer o pagamento dos servidores da
área da saúde, principalmente da EMSERH, que estão com seus salários
atrasados. Então, estamos fazendo um mandato com muita seriedade,
com muita responsabilidade e os profissionais da saúde recebam o
nosso respeito, a nossa solidariedade.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Próximo orador, Deputado Adelmo, por
favor, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhora Presidente Dra. Cleide Coutinho, que muito nos
honra comandando essa Casa hoje, deputados e deputadas, amigos e
amigas que nos acompanham retornando à tribuna mais uma vez,
primeiramente, para agradecer a Deus, pela oportunidade que nos
deu no decorrer dessa campanha dura, árdua, pesada, que ao final,
logicamente, trouxe pra Casa alguns companheiros, outros não. Mas
estou muito feliz com os meus mais de 34.000 votos dos maranhenses,
muito satisfeito, muito tranquilo, consciente do nosso trabalho e vou
continuar trabalhando para ajudar o meu Estado, as cidades que me
ajudaram nessa votação que eu tive e muito tranquilamente continuar
até o dia 31 de janeiro aqui no Parlamento como deputado estadual e, se
Deus nos permitir, trabalhando cada vez mais pela pelo Maranhão. Eu
queria apenas fazer um parâmetro, uma frase, sobre essa questão da Lei
que a gente pudesse de maneira verdadeira, defensores dos princípios
cristãos, defensores dos princípios éticos e morais, que a gente falasse
de maneira verdadeira de que fato, do que trata a Lei. A Lei trata de uma
divulgação de uma placa, a Lei não fala em banheiro. E aqueles que
utilizaram as redes sociais, que falaram de banheiro, que tentaram mais
uma vez prejudicar a mim ou a prejudicar o governo Brandão ou até
mesmo misturar o cenário nacional com o ex-presidente Lula, o Lula é a
favor de banheiro unissex, a Lei não fala de banheiro, a Lei fala apenas
de afixação de uma placa de 50 cm, 50 cm quadrados, tem até o que
são os dizeres da placa, nada além disso. Com todo respeito a deputada
Mical, a todos os colegas que aqui estão, eu também sou pai de família,
sou avô, assim com a maioria daqui, a grande maioria, nós somos contra
a utilização de banheiros unissex, eu sou contra a utilização de banheiro
A ou B, como eu tenho uma neta, de quatro anos de idade, deputada
Mical, eu também sou contra, eu só quero que a gente trate a lei como é
para ser tratada a lei, na verdade, na íntegra. A lei não cita banheiro em
nenhum momento. Em nenhum momento. E discriminação já é crime.
Discriminação já é crime. É como a lei: proibida a venda de bebida
alcoólica para menores de 18 anos; todo mundo sabe que é proibido,
mas está lá a placa evidenciando. É a mesma coisa, a mesma situação. A
mesma coisa você dizer assim oh: é proibido discriminar, discriminação
racial, é a mesma coisa, e a gente vê aí no esporte, os jogadores fazem
manifestação contra o racismo, todo mundo faz, todo mundo sabe que
é crime. Então isso não vai mudar nunca a questão de utilização de
banheiro, em nada. Eu acho legítima, a Deputada entrou para revogar
a lei, ótimo, vai ser avaliado pelo plenário, se o plenário entender,
revoga-se a lei. A gente está aqui para legislar, uns legislam da maneira
que acha conveniente para a população e aí eu estou aqui também,
se eu estiver aqui no dia da discussão, vamos discutir juntos, debater
juntos, agora, vamos falar a verdade, o que diz a lei? A lei não fala em
banheiro, a lei fala de afixação de uma placa, está no Diário Oficial,
está aqui nos Anais desta Casa, está em todas as mídias verdadeiras,
agora, é muito crime e é crime muito grande a fake news, na minha
fala eu disse que o Governador, ex-governador Flávio Dino e o hoje
senador eleito Flávio Dino, colocava assim olha: o WhatsApp é coisa
de Deus, mas a fake news é coisa do diabo. E, de fato, a fake news é
coisa do diabo porque ela se espalha muito rápido, mas o diabo, ou
o mal, ou a fake news, a mentira nunca vence o bem. Aproveitando
também o momento, parabenizar o Governador Carlos Brandão pela
sua eleição, reeleição, ao meu amigo Felipe Camarão, vice-governador
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eleito. E ao Flavio Dino o nosso senador maior, mais votado da história
do Maranhão. No mais, dizer que certamente eu como cristão que sou,
tenho minha consciência tranquila sobre os desígnios de Deus para a
minha vida. Não é A nem B que vai dizer a minha conduta cristã. É a
minha consciência, é o meu trabalho, é a minha vivência, e a minha fé
sobretudo. Da minha fé, eu a coordeno de acordo com as com os meus
princípios religiosos, cristãos de um bom católico praticante e de que
sempre levo a verdade em meu coração. A verdade em meu coração,
tranquilamente dizendo para aquelas pessoas que utilizaram a minha
fala como uma mentira, de que meu querido amigo deputado Yglésio
também estava fazendo uma cirurgia e saiu lá para uma intervenção.
Só minutinho para concluir a fala. E dizer que a verdade prevalecerá,
sempre, porque a verdade é desígnio de Deus, a verdade sim tem que
ser dita nos quatro cantos, assim como nós estamos colocando hoje e
sempre. Que Deus nos abençoe, senhoras e senhores, um forte abraço.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Questão
de ordem, Senhor Presidente, foi citada aí meu nome.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Com a palavra a vossa excelência para uma
questão de ordens segundo o regimento da Casa.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, eu quero aqui discordar da fala do
nosso querido deputado Adelmo Soares, referente a questão que
dizendo que nós estamos aqui espalhando fakes news e não estamos
falando a verdade. Quem me conhece sabe, aqui durante esse tempo de
convivência sabe do meu comportamento aqui, que eu não sou a mulher,
mulher assim de conversa, minha posição, é uma posição de mulher de
palavra, aqui eu venho dando testemunho do que eu vivo, do que eu
prego também eu vivo, não é falácia, a questão aqui, ele levou por esse
campo aí da questão da eleição do Presidente Bolsonaro, nada tem a
ver, a nossa preocupação aqui é justamente com as famílias, e ele disse
que é católico praticante e não fez conforme o que está dito na Escritura
Sagrada, essa questão aí não existe, esse comportamento, como você fez,
criou um Projeto de Lei que afronta os princípios cristãos, e aí eu acho
que vai de encontro realmente o que você fala, na verdade não pratica,
que realmente o Cristianismo é contra essa questão dessa parcialidade.
Na verdade, o que eu quero dizer aqui, eu não falei sobre placas ao
entrar na porta de banheiro, não estou me referindo a isso, a minha
referência em questão a placa no estabelecimento, e se ela está dentro
do estabelecimento, então toda a dependência está comprometida. Em
qualquer lugar que tiver algum ato, porque se tem uma pessoa, se tem
um pessoal que é baderneiro e eu não tenho aqui dizer, são esse grupo
de minoria LGBTQI+. Se eles entenderem, um macho com macho se
beijarem lá e tiver algum dono do estabelecimento, reprovar, aí ali vai
lá, meu filho, prestar queixa, são esses, se ele quiser usar...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Conclua, senhora deputada.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - E se ele
quiser usar o vestuário feminino, ele vai usar, e não abrange só banheiro
não, abrange tudo da dependência do estabelecimento, é isso que eu
quero pedir a reflexão dos nobres deputados referente a esse Projeto,
esse Projeto de Lei é maléfico às famílias maranhenses. São essas
minhas palavras, Senhor Presidente, aqui tem nada de fake news. Aqui
não tem nada de fake news, aqui tem a verdade, aqui se fala a verdade.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Com a palavra, no Pequeno Expediente, por
5 minutos, sem direito a apartes, o deputado Yglésio Moisés.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador)
- Eu estava até animado para falar, mas dá uma tristeza você fazer uma
campanha, correr tanto, lutar tanto, a pessoa faz tanto compromisso,
deixa a família em casa, faz tanta coisa, assim, tem crise de ansiedades,
das mais diversas possíveis, problemas que ficam acumulados por póscampanha, uma verdadeira enxurrada de desorganização pessoal, e
eu acho que todo mundo aqui na Assembleia, passou por isso, tirando
algumas exceções, inclusive que Assembleia ano que vem ela vai virar
um escritório de representação da FAMEM, vai precisar até mudar o
nome aqui, vai virar Assembleia Representativa da FAMEM, tem 22
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candidatos aqui representantes de Prefeitura, vai ser uma loucura,
escritório de representação Institucional em São Luís, onde é? Na
Assembleia Legislativa, mas assim, para nós o grande assunto que nós
tivemos aí, no nosso retorno às atividades, foi de questão de banheiro,
eu acho que quando a sociedade é uma merda, e a gente infelizmente
está vivendo tempos, e me desculpe palavreado, mas, às vezes, a gente
precisa jogar a real assim na cara das pessoas, porque está muito difícil
mesmo, a gente vai criar história de negócio de banheiro, de não é
banheiro, não sei o que, olha, esse Parlamento aqui era para discutir
questões importantes do Maranhão, subir aqui para falar a respeito da
situação da EMSERH que fez os pagamentos ontem, de ontem para
hoje o recurso caiu, teve um atraso. Esse atraso lá tem as versões do
governo, não vou entrar nesse mérito. O que importa finalisticamente,
atrasou. Não era para ter atrasado, óbvio, normal, isso aí, ninguém quer
o salário das pessoas atrasado. O dos médicos atrasa meses, tem dois,
três meses, e já vem assim há muito tempo, não foi uma situação que
o Brandão criou, foi o Flávio Dino que foi aumentando rede de saúde,
rede de saúde, sem a saúde ter o orçamento suficiente, a folha de médico
é alta, e simplesmente se empurrou um mês primeiro, depois empurrou
dois meses e hoje está essa situação, é isso, uma é uma bola de neve que
tem criador, Flávio Dino Castro e Costa. É o criador disso, esse método
de empurrar a conta. Paga quando Deus tem, porque ele acha que o
médico tem condição, o médico é rico, enfim. Brandão está tentando
organizar da mesma forma aí que pegou sete anos de ferry arrebentado,
quatro meses chegaram ferries que estão melhorando, claro que tem
problemas ainda a serem ajustados, isso faz parte. Enfim, as coisas vão
melhorar. Mas eu fico muito preocupado é com a onda de ódio, cara,
que existe na sociedade. A onda de ódio que existe na sociedade é muito
violenta. Olha leva uma lei como essa aí, que o Adelmo vai me perdoar.
Eu acho que ela de fato é inconstitucional. Porque você está colocando
dentro de uma propriedade privada a obrigação de colocar uma placa,
ao passo que a mensagem que ela traz é extremamente importante. E
acrescento que deveria ter aproveitado para colocar: Atitudes racistas,
atitudes xenofóbicas, bons tratos aos animais, poderia ter sido agregado
tudo isso. Porque terminou que a ingenuidade e a boa vontade, deu
pano para uma grande confusão. Porque tem 2 % de população trans no
Brasil, 2% que você não vê, eu tenho 42 anos de idade, eu nunca entrei
num banheiro para ver uma pessoa trans próximo ali, nem no feminino,
nem no masculino, ou seja, está se criando uma situação hipotética na
cabeça, eu tenho 42 anos, eu morei seis anos em São Paulo, o primeiro
beijo gay que olhei foi lá no shopping Frei Caneca, em São Paulo, não,
estou falando porque pra você ver, como assim no Maranhão as pessoas
elas estão escondidas por conta do preconceito da sociedade. Então,
não vejo, a minha filha de quatro anos, que vai fazer cinco, e a minha
filha de sete, ameaçadas, não vejo o meu menino de 14 anos ameaçado,
até porque a minha filha não vou soltá-la para no banheiro que seja
feminino, porque tem mulher que faz o mal, tem pessoas maldosas
em todos os sexos, minha filha não vai entrar num elevador sozinha,
minha filha não vai para o banheiro sozinha. Então, para quem está
preocupado com a minha filha, ela vai muito bem, obrigado, porque
ela tem pai, ela tem mãe, a minha outra filha também tem mãe, então
isso não é preocupação, mas a gente nesse momento a gente vê tanto
comentário que família é ameaçada, a minha família não está ameaçada,
a minha família está ameaçada se tiver um crime de ódio dentro do
shopping enquanto uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, contra um
evangélico por professar a sua fé, por professar a sua fé e tiver uma bala
perdida, a minha família está ameaçada é por falta de distribuição de
renda na rua que leva ao natural o aumento de criminalidade, onde tem
pobreza a criminalidade aumenta, quanto mais pobre o meu país, mais
arriscado a minha família está. Eu não estou preocupado com banheiro,
e criou-se mesmo uma grande fake news, porque, por exemplo, eu vou
votar no Bolsonaro. Por quê? Porque eu já fui do PT, de 2011 a 2017,
e eu não quero nunca pra minha vida o PT no poder, de novo, porque
não sabem fazer gestão, onde estão destroem. Destroem as finanças e
no final o oba, oba, que se cria da economia do presidente fazendo da
picanha em churrasco, tudo aquilo ali no final a conta chega, o déficit
público vem, falta recurso, o país quebra. Bolsonaro é um maluco,
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mas colocou um monte de gente com competência, comparada aos
antecessores, pra fazer gestão. E é isso que me importa. Porque o que
chega pra mim de importante são as obras. É a economia voltando a
funcionar que vai distribuir renda. Pobre quer saber de ter um emprego,
de ter comida no prato. PT lamentavelmente vive de ilusão pra o povo,
vive de mentira. E além de tudo, oh, aqui no Maranhão, eu que sou do
grupo do Brandão prefiro o Bolsonaro presidente, porque eu não quero
lá em cima o Flávio Dino mandando aqui de novo. Eu não quero Flávio
Dino interferindo na eleição da Assembleia porque aqui nós perdemos
foi 24 colegas, 24 colegas foram embora porque não tiveram apoio de
governo nesse período aí todinho. Deputado vinha falar com ele no
meio da coisa ele dizia: deputado, fale ali com o secretário Marcelo
Tavares. Tentei marcar duas reuniões com o senhor Flávio Dino, no
primeiro ano. Pergunta se depois das duas vezes que negaram, se eu
ainda fui uma vez atrás de agenda duvido, eu duvido mostrar, duvido
mostrar, e é por isso que ele me perseguiu tanto aí na eleição. E eu digo,
o que eu puder fazer para essa interferência externa desse senhor acabar
aqui dentro da Casa, eu quero, porque ele acha que deputado é lixo aqui,
para ele não existe, Parlamento para ele isso aqui para quem... aqui o
Parlamento não existe.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Libera o som para o deputado Yglésio
concluir o pronunciamento por favor.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Para quem... aqui o
Parlamento é figurativo, isso aqui é só para passar o que ele quer, e no
final do ano ele liberar R$ 1 milhão de reais de emenda aí de miséria e
de mendicância, e o deputado achar que teve alguma coisa no governo,
seu Clayton Noleto está ai, está aí não se elegeu, não se elegeu, sabe
por quê? Porque passou quatro anos aí sem receber um colega, sem
atender uma ligação, sem fazer um pedido. Esse foi um retrato do
secretariado, esse foi o retrato do secretariado, no final botou os dele
aqui na Casa, chamou o prefeito, chama não sei quem vota com fulano,
vota com pupilo A, com pupilo B, aí está todo mundo aqui bacana para
ficar essa mensagem dele aqui. Eu estou esperando-os tudinho aqui, os
boys aí do Flávio Dino, vir defender aqui. Então, com todo o respeito,
fui desrespeitado, fui perseguido na minha campanha, tiraram o meu
tempo de TV, tudo que puderam fazer para atrapalhar, zero centavo de
Fundo Eleitoral, não tem um santinho do PSB, reunião do partido não
chamam, remove de grupo de WhatsApp, se isso não é perseguição,
imagina o que é. O cara é capaz de fazer isso com o filiado do partido.
Imagina o que ele não é capaz de fazer com inimigo, com adversário, lá
no Ministério da Justiça. Então, oh! Deus me livre de Lula presidente,
e um homem desse aqui no Maranhão perseguindo todo mundo, as
pessoas de bem que fazem política com altivez e com coragem. Por isso
aí, vou votar Bolsonaro, votei no Ciro Gomes no primeiro turno, vou
votar 22 no Bolsonaro.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Um tempo para com o orador concluir.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Vou votar 22, porque
é fundamental para Maranhão se libertar desse pessoal que ficou sete
anos perseguindo todo mundo na lei da mordaça, que eles saiam, para
que o Brandão tenha liberdade, o Brandão na hora que o Lula perder,
ele é um cara de diálogo, ele está sendo recebido lá no palácio trazendo
coisa para o Maranhão, sem perseguição. Deixa Flávio Dino ficar os
8 anos dele lá no Senado twitando o dia todinho, que é o que ele mais
gosta de fazer, tranquilo, não tenho problema nenhum e vamos twittar
juntos. Nesse momento precisa cessar essa guerra que existe dentro do
Maranhão. Não tem guerra de família contra LGBT. Não tem, placa não
vai desgraçar a vida de ninguém. Vigiemos nossos filhos com obrigação
legal que os pais têm de vigiar. E alteremos esse negócio dessa placa
para colocar todos os tipos de discriminação, que eu acho que isso é
importante e contempla a todos, se for para revogar, pelo menos essa
discussão já valeu a pena. Mas que seja assim, está bom. Muito obrigado
a todos aí pela paciência, obrigado, presidente, pela dilação do horário
foi muito importante, agradeço a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Ordem do Dia.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Welington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Com a palavra o deputado Wellington do
Curso para uma palavra antes da ordem do dia.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Só parabenizar o deputado Yglésio, antes tarde
do que nunca, a luta do deputado Wellington aqui tem 8 anos, fazendo
enfrentamento daquele sem futuro, daquele enganador de almas
chamado Flávio Dino, antes tarde do que nunca. Nosso enfrentamento
aqui nesta Casa, por exemplo, combatendo o aumento de impostos, ele
dizia que não podia baixar os impostos, nós provamos que podia sim.
Tanto é que hoje nós temos um combustível mais barato, porque baixou
o ICMS dos combustíveis e também a pauta que ele dizia que não podia.
Deputado Wellington sempre teve razão e sempre fez enfrentamento
corajoso. Enfrentamento corajoso nesta Casa porque reconheceu as
mentiras desse cidadão sem futuro que prejudicou a Legislatura passada
e prejudicou essa Legislatura. E o Deputado Yglésio foi muito feliz
quando disse que ele realmente tenta e faz, trata deputado como lixo,
nunca respeitou deputado, ele tem que respeitar esta Casa. A Assembleia
Legislativa não é puxadinho do Palácio, tem que respeitar deputado,
tem que respeitar esta Casa, um Parlamento independente, o Parlamento
é livre, e é um dos Poderes mais bonitos da democracia, que é o Poder
Legislativo o poder do qual fazemos parte. Eu tenho orgulho de ser
deputado e por isso eu sempre fiz oposição, para respeitar, respeitar
os nossos mandatos, respeitar a nossa independência na Assembleia
Legislativa do Estado Maranhão.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Parecer nº 542/ 22 da Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania, Em Redação Final ao projeto de
lei 484/21, de autoria da deputada Daniella. (Lê). Relator Deputado
Ariston Souza. Transferido devido à ausência da autora. Em Discussão.
Em Votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Parecer n° 538/22 da Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania em Redação Final ao Projeto de Lei n° 584/21 de autoria
da Deputada Daniella (lê) transferido devido à ausência da autora. Em
Discussão. Em Votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei em discussão e votação em Segundo
Turno, tramitação ordinária. Projeto de Lei n° 088/22 de autoria
do Deputado Ciro Neto. O deputado está ausente. Transferido para
sessão de quinta-feira. Projeto de Lei em discussão e votação Primeiro
Turno tramitação ordinária. Projeto de Lei n° 034/21 de autoria da
Deputada Daniella, (lê). Transferido devido à ausência da autora. Em
Discussão. Em Votação. Os senhores que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai ao Segundo Turno. Projeto de Lei n° 054/2022
de autoria do Deputado Ciro Neto, ele está ausente, transferido para a
sessão de quinta-feira. Projeto de Lei n° 213/22 de autoria do Deputado
Vinícius Louro, (lê). Relator Deputado Márcio Honaiser. Em discussão.
Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam em
seus lugares. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 322/22,
de autoria da Deputada Detinha. Ausente. Transferido para sessão de
quinta-feira. Projeto de Lei nº 315/22, de autoria do Deputado Márcio
Honaiser (lê). Em discussão. Em votação os senhores deputados que
aprovam permaneçam em seus lugares. Aprovado. Vai a segundo turno.
Projeto de Lei nº 333/22, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão (lê). Em discussão. Em votação.
Os senhores deputados que aprovam permaneçam em seus lugares.
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa em
discussão e em votação, segundo turno, tramitação ordinária: Projeto de
Resolução Legislativa nº 059/21, de autoria do Deputado Fábio Braga
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam em seus lugares. Aprovado. À promulgação. Projeto
de Resolução Legislativa em discussão e votação, primeiro turno,
Tramitação Ordinária: Projeto de Resolução Legislativa nº 024/21,
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de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). O autor está ausente. Está
presente o Deputado na tela remota. Em discussão. Em votação. Os
senhores que aprovam permaneçam em seus lugares. Vai ao segundo
turno. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº
227/22, de autoria do Deputado Fábio Macedo (lê). Ausente o senhor
Deputado. Presente remotamente o senhor Deputado. Em discussão.
Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam em seus
lugares. Aprovado. Requerimento nº 229/22, de autoria do Deputado
Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que
aprovam permaneçam em seus lugares. Aprovado. Requerimentos à
deliberação da Mesa. Requerimento nº 225/22, de autoria do Deputado
Roberto Costa (lê). Deputado ausente. Transferido para quinta-feira.
Requerimento de número 228 e 230/22, de autoria dos Deputados
César Pires e Arnaldo Melo (lê). Como vota a senhora Secretária
Cleide Coutinho? Como vota o senhor Deputado Paulo Neto? A favor.
Deferido. Encerrada a Ordem do Dia.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Deputado Zé Inácio Lula com a palavra por
30 minutos com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Deputado Vinicius Louro enquanto o Deputado Zé Inácio
sobe à tribuna.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Deputado Vinicius, Deputado Zé Inácio
com a palavra, na ordem, Deputado Vinicius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Primeiramente,
só para lhe parabenizar pela presença de Vossa Excelência na presidência
desta Casa, haja vista que, anteriormente a Vossa Excelência, era a
Deputada Cleide Coutinho, a nossa rainha do gado, e Vossa Excelência
como o poeta, porque eu nunca vi tantas pronúncias de nomes aqui
que Vossa Excelência está aí pronunciando, uma leitura correta. Então
quero lhe parabenizar por esse momento ímpar nesta Casa, Deputado
Edivaldo Holanda na presidência.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDVALDO HOLANDA – Muito obrigado, querido Deputado Vinícius
Louro. Com a palavra, o Deputado Zé Inácio, 30 minutos com direito
a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, não irei usar todo o tempo do Grande Expediente.
Na verdade, retorno a esta tribuna neste período pós-segundo turno das
eleições gerais, para agradecer os vinte e cinco mil e quatrocentos e
quarenta três maranhenses que, no último dia 02, depositaram o seu
voto de confiança na nossa candidatura de deputado estadual. Tenho
muito orgulho de representar uma parcela significativa da população
maranhense, distribuída em 209 municípios que nos tornou e continua
nos dando essa possibilidade de ser uma das candidaturas mais
conhecidas e representativas do povo no Estado do Maranhão. Durante
os últimos sete anos e dez meses que temos feito um mandato aqui
neste parlamento, um mandato genuinamente popular, atraindo o
povo do Maranhão para as estruturas da Assembleia Legislativa,
ou fazendo reuniões, recebendo movimento social, recebendo o
movimento sindical, fazendo audiências públicas, fazendo debates,
participando de eventos fora deste Parlamento, fora desta Casa, eu
considero que este legado foi reconhecido nas urnas e considero
que foi uma expressiva votação. Dada as condições, a forma com
que nós fizemos a nossa campanha, considero que fizemos uma boa
campanha. Andamos em todas as regiões do nosso estado, no período
propriamente dito da campanha, andamos em torno de 50.000 km. E
andamos de carro, andamos de barco, andamos a pés, só não andamos
de avião, que a nossa condição não permitia. Mas andamos em todo o
Maranhão, levando a nossa mensagem, conversando, dialogando com
as lideranças. É por isso que eu continuo sendo muito grato ao povo
do Maranhão pela votação que tive e continuamos de cabeça erguida
e vamos continuar o nosso trabalho, continuar a nossa luta, fazendo
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a defesa de bandeiras que nós sempre defendemos ao longo da nossa
história, da nossa trajetória política. E aquilo que nós acreditamos
nunca foi motivo de nos envergonhar, ou deixar de subir a esta tribuna,
ou outros espaços para se manifestar e defender. E nós vamos continuar
desenvolvendo o nosso trabalho, como militante político do Partido
dos Trabalhadores, como advogado também militante da causa social.
Vamos continuar o nosso trabalho em favor do povo do Maranhão, em
favor dos segmentos que nós ,ao longo da vida, sempre defendemos.
E continuo esse trabalho porque faz parte da nossa sina e por acreditar
também que o povo do Maranhão ainda nos dará a oportunidade de
representar, quer seja neste espaço, quer seja em outro espaço. É por
isso que seguiremos firmes na luta. Quero aproveitar também, Senhor
Presidente Deputado Antônio Pereira, para parabenizar, Deputado
Arnaldo Melo, o Governador Carlos Brandão, seu vice, Felipe Camarão,
e o senador eleito Flávio Dino pela grande vitória nas urnas neste pleito
que se encerrou no Maranhão em primeiro turno. A vitória deste grupo
político que novamente foi testado e aprovado pela população do
Maranhão é fruto do reconhecimento dos avanços do nosso estado nos
últimos anos. Desejo que o Governador Carlos Brandão tenha sabedoria
para conduzir nosso estado pelos próximos quatro anos e que dedique
ainda mais sua vida em defesa de todo povo do Maranhão. É o que eu
desejo neste momento ao Governador Carlos Brandão. Ainda aproveito
este momento para parabenizar todos os demais parlamentares
desta Casa, aos eleitos e aos que, ainda que não tenham sido eleitos,
tiveram importante votação em seus partidos, fortalecendo a nossa
democracia e demonstrando, Senhor Deputado Edivaldo Holanda,
que o Poder Legislativo do Maranhão é conectado, é conectado com
a população. Queiramos ou não, isso refletiu no resultado das eleições.
Mas digo ainda que as eleições não se encerraram. No próximo dia 30,
retornaremos às urnas para eleger o próximo presidente do nosso país.
E não é uma decisão, no meu entendimento, muito difícil. de um lado
temos o autoritarismo, o fascismo, o ódio disfarçado de quem defende
a família; e do outro, temos a democracia, a esperança e o amor. Então,
colegas, dia 30 de outubro, o povo do Maranhão não vai vacilar e vai
consagrar a maior vitória ao ex-presidente Lula dentro todos os estados
da federação. Eu não tenho dúvida que aqui teremos algo em torno
de 80% dos maranhenses votando em Lula e que a votação aqui do
Maranhão talvez vá suprir uma eventual diferença em outro estado
da federação. E não tenho dúvida que, mesmo a eleição sendo muito
difícil, que o cenário da polarização da disputa presidencial no Brasil já
foi demonstrado no primeiro turno, mesmo sendo uma eleição difícil,
teremos muitas dificuldades, muitos enfrentamentos. Temos que tomar
as ruas. Eu tenho a certeza que o Lula vencerá esta eleição, não digo
isso somente por Ser um torcedor, um eleitor que vai votar e vai torcer
para Lula ganhar. é porque os números estão ao nosso favor. Deputado
Paulo Neto, no primeiro turno, o Lula deixou de ganhar as eleições
por algo em torno de um milhão e 700 mil votos, menos de 1 milhão e
800. Menos de 2 milhões de votos. E ficou numa diferença ao segundo
colocado de mais de 7 milhões. Se considerarmos que estão aí 10
milhões de votos em disputa. O nosso adversário terá que ter 80% dos
votos. Acredito que isto é impraticável. Considero que as adesões do
segundo turno ao ex-presidente Lula, de várias lideranças nacionais,
de vários partidos políticos Vai fazer com que o Lula consiga manter a
dianteira. Por isso, conclamo aqui todos os parlamentares...
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado Zé
Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Sobretudo aqueles,
só para eu concluir o raciocínio, deputado Arnaldo Melo, conclamo
todos os parlamentares como disse, sobretudo aqueles que são da base
do Governador Brandão, que votaram no Governador Brandão e que
torcem para que ele faça um grande governo, que apoiem abertamente
a eleição do ex-presidente Lula, porque com o Lula Presidente da
República, eu não tenho dúvidas de que o Governador Brandão fará o
melhor governo da história do Maranhão, porque ele terá um senador
ao seu lado e terá um presidente da República que vai fazer grandes
investimento no nosso estado. Então quero também, daqui desta tribuna,
pedir total empenho ao nosso Governador eleito, Carlos Brandão, que
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já vem sinalizando isso, fazendo as articulações políticas, porque ele
sabe da importância de Lula presidente para ajudar o seu governo.
Quero também, publicamente, apelar aos senadores Flávio Dino, que já
vem desenvolvendo bem esse papel desde o primeiro turno, e logo que
encerrou o primeiro turno, já na segunda-feira, pós-eleição, a senadora
Eliziane Gama, que tem dialogado muito bem com o segmento
evangélico, mostrando que a esperança de um Brasil melhor para todos
viverem dignamente é Lula. Quero também conclamar os deputados
federais, os deputados estaduais, os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores
que atuem firmemente nesse segundo turno para ampliar a votação do
nosso candidato à presidência da República, que declarem seus votos,
que se comprometam com o futuro do nosso país e que se dediquem nos
próximos dias para garantir o retorno do Brasil da esperança, que será
possível com Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente do Brasil. Esta
é a mensagem que eu quero trazer ao povo do Maranhão e aproveito
para conceder o aparte ao Deputado Arnaldo Melo.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (aparte) - Senhor
Deputado Zé Inácio, caros colegas, na terça-feira passada, nós fizemos
um pronunciamento fazendo referência as eleições 2022 de modo
geral. Nós fizemos uma análise da eleição que nós vimos, a eleição que
nós fizemos em que muitos colegas foram eleitos e alguns não foram
classificados nesta legislação, que no meu entender é muito falha.
Quero manifestar a V. Ex.ª, Deputado Zé Inácio, a minha opinião como
deputado veterano desta Casa, como decano desta Casa, sobre o seu
trabalho. V. Ex.ª sempre foi um deputado dedicado, principalmente às
causas interioranas, às causas das famílias mais carentes deste estado.
E na sua história como parlamentar eu poderia dizer que você foi um
bom operário parlamentar, como um homem sempre presente nos
municípios do estado, presente aqui na Assembleia Legislativa. E é um
dos lamentos que fiz naquela ocasião sobre tantos colegas qualificados,
bons deputados, deputados dedicados que, por uma razão ou por outra,
não conseguiram se classificar para o próximo mandato. Mas minhas
palavras, Deputado Zé Inácio, são de estímulo, porque o seu sangue é
um sangue político. V. Ex.ª gosta da política principalmente da política
popular. De modo que quero estimular, quero dizer a V. Ex.ª que a
não eleição num determinado momento não fere de maneira nenhuma
a sua qualidade parlamentar. E V. Ex.ª pode ter certeza que aqui tem
um admirador, que sempre observou o trabalho de todos os colegas
com carinho, com respeito. Eu não poderia me omitir nessa hora de
manifestar o respeito que tenho por V. Ex.ª e lhe dizer que tenho certeza
que o Maranhão haverá de contar ainda com V. Ex.ª pela ligação política
que tem com o interior do Estado e também com a capital do Estado e
com a capital federal, que sei da sua relação muito boa, inclusive, com
o ex-presidente Lula. Desejo de coração, sucesso e uma boa caminhada.
Muito obrigado pelo aparte, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Agradeço, Deputado
Arnaldo Melo, suas palavras, peço que sejam incorporadas ao nosso
pronunciamento e finalizo dizendo que o grande desafio desta eleição,
sobretudo nos estados do Nordeste, e aqui no Maranhão não é diferente,
é garantir que a população vá votar. Para que a abstenção não seja um
fator que possa desequilibrar o resultado das eleições. Muito embora
considero que não. Os números das eleições de anos anteriores
demonstram, como a de 2018, que a abstenção, que foi na casa de 20%
no primeiro turno, no segundo é possível que aumente um ou dois
por cento no máximo. Aqueles que estão apostando na abstenção, as
eleições da última década, pelo menos das últimas duas décadas, têm
demonstrado que essa diferença não se é tão grande. E numa eleição
polarizada, acredito eu que essa abstenção não será tão diferente do
primeiro turno. E para evitar que se tenha uma alta abstenção, eu, mais
uma vez aqui faço o apelo aos prefeitos do Maranhão, que contribuem
e mobilizam a população, que garantam que a população exerça os
seus direitos de cidadania e vá às urnas votar. Assim como eu peço ao
Governador Carlos Brandão que, via a MOB - Agência de Mobilidade
Urbana, garanta o transporte de forma gratuita aos eleitores na medida
das suas competências. Ao prefeito de São Luís, como fez no primeiro
turno, garantiu a gratuidade do transporte público, que faça no segundo
turno. E, mais uma vez, ao Governador Brandão que, no domingo da
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eleição, no sábado e no domingo, garanta a liberação de passagem de
forma gratuita do ferryboat para que a população da Baixada, porque
boa parte mora em São Luís e vota na região da Baixada, possa exercer
o sagrado direito do voto. Isso é o que eu tinha para o momento e
vamos à luta e vamos juntos à grande vitória. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Independente MDB/ PV, líder Deputado Adriano, ausente.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, líder Deputado Marco
Aurélio com a palavra. Não está. Bloco Parlamentar Democrático PDT/
PL/ PSC, com a palavra o Deputado Vinícius Louro por 17 minutos.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
deste Poder. Senhor Presidente, depois de uma eleição dessa acalorada,
uma eleição onde nós fomos às ruas conversar com a população, mas
vida que segue, o nosso trabalho não para. Estaremos aqui até no dia
31 de janeiro, representando o povo do Estado do Maranhão e, nós
não poderíamos deixar de fiscalizar, denunciar, buscar informações,
principalmente no tocante do erário público, das coisas que vêm
acontecendo na região do Médio Mearim e na cidade de Pedreiras,
mas, Deputado Fábio Braga, eu tinha que chegar aqui à tribuna desta
Casa, fazendo uma reflexão, primeiro, do que se encontra, para que
eu chegue no meu discurso do que se encontra, hoje, a cidade de
Pedreiras e tantos escândalos acontecendo nas cidades da região do
Médio Mearim, mas falo, antes, na Região de Trizidela do Vale, e
agora na cidade de Pedreiras. Senhor Presidente Edivaldo, só para o
senhor tomar conhecimento, de 2013 a dezembro de 2020, de 2013 a
dezembro 2020, a cidade de Trizidela do Vale, Pedreiras e toda a Região
do Médio Mearim, recebem os royalties da termelétrica da cidade de
Santo Antônio dos Lopes, e nessa data do dia de Janeiro de 2013 a
dezembro de 2020, o município de Trizidela do Vale recebeu 90 milhões
de reais da termelétrica da Eneva, da cidade de Santo Antônio dos
Lopes, e o que a gente pôde ver, justamente um escândalo com o erário
público, um desvio desse erário que como se trata dos royalties pode
ser utilizado com o município para qualquer atividade e de qualquer
forma. Então, o que nos assusta é justamente 90 milhões de reais. É
isso mesmo, senhores deputados, que vocês estão escutando, foi o que
foi desviado na gestão passada do ex-prefeito de Trizidela do Vale, dos
royalties recurso da ENEVA, da indústria de Santo Antônio dos Lopes
que foram desviados que se poderia servir pra construir a cidade de
Trizidela do vale. E a gente fica triste porque justamente o que é feito
é uma mídia descarada, enganosa, e não mostra realmente o que foi
feito com esses recursos, até hoje, não existe prestação de contas, o
Ministério Público ainda não se manifesta sobre o assunto, já foram
feitas várias denúncias, tanto as polícias competentes também não vão
buscar essas informações pra que foram esses noventa milhões de reais
que foram ali contribuído com a ENEVA para a cidade de Trizidela do
Vale. O que a gente pode ver, senhor blogueiros aqui de plantão, que a
cidade de Trizidela do Vale foi uma cidade que entrou muitos recursos,
e a forma que foi feito com esse erário público foi a forma escandalosa,
sem preceitos, sem preocupação de aparência ali com sentimento de
impunidade e isso vem acontecendo no município de Trizidela do Vale.
Mas não para por aí, todo mundo tem consciência da nossa luta, aqui,
para uma transparência dentro da cidade de Trizidela do Vale e quando a
gente se trata de previdência o escândalo, deputado Zé Inácio, deputado
Fábio Braga, é maior ainda, mais de quarenta milhões de reais foram ali
restituídos das contas dos servidores públicos, para a contribuição dos
servidores para a previdência. E esse dinheiro também foi desviado.
Aqui a gente chama atenção da Polícia Federal que há muito tempo ante
tem feito essas denúncias, e o próprio ex-prefeito, deputado Edivaldo,
é réu confesso desse desvio, por quê? Se durante todo esse período, ele
recolhe o dinheiro do servidor, e no término do seu segundo mandato,
ele manda para a Câmara Municipal, para pedir o parcelamento dessa
dívida que foi restituída, que foi tirado do dinheiro do erário público
municipal, como se todo mês um cidadão, o funcionário público
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pagou a Previdência, e no final da sua gestão o próprio gestor pede o
parcelamento de toda essa dívida, durante todos esses anos. Então, ele
mesmo confessa subtração do erário público, e, diga-se de passagem,
a conta que é apresentada lá no instituto de Previdência que é própria,
ela não é a mesma que os recursos eram retirados dos servidores lá
no Banco do Brasil, isso está na junto à Polícia Federal. E isso é o
que nos chama a atenção, mas, senhores deputados, Fábio Braga, o
deputado Zé Inácio, Edivaldo Holanda, quando a gente vê uma pessoa
ganhando na Mega-Sena, a gente vê logo quando sai, é que eu quero só
dar o blogueiro Minard, quando a pessoa ganhar, que saiu o ganhador
da Mega-Sena para a cidade de São Luís, a gente vê logo o cidadão
comprando carro novo, comprando apartamento de luxo, comprando
fazenda, comprando isso e aquilo. E lá na cidade de Trizidela do Vale,
teve um ganhador da Mega-Sena, porque montou uma fábrica de
sabão de mais de R$ 20 milhões, montou uma fábrica de vassoura com
mais de R$ 8 milhões, comprou dois caminhões baú que está lá com a
propaganda do sabão de mais de um milhão e seiscentos mil, oitocentos
mil cada caminhão, comprou 20 carros populares, 10 para fábrica de
sabão e 10 para fábrica de vassoura, então, é um ganhador da MegaSena, só que esse ganhador, Deputado Edivaldo, é o senhor ex-prefeito
Fred Maia, que ganhou na Mega-Sena, mas essa premiação é o erário
público, está aqui noventa milhões que foi desviado, é uma denúncia
que eu faço a essa Tribuna, a esta Casa justamente para as autoridades
competentes que esse assalto a mão armada está lá, todo mundo está
sabendo, os prédios estão lá. E aí o ganhador da Mega-Sena...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDVALDO HOLANDA - Deputado Vinícius, desculpe interrompê-lo,
é que pelo Regimento da Casa a Presidência não pode ficar só dirigindo
os trabalhos, eu gostaria que o deputado Paulo Neto viesse ajudar a
compor a Mesa, por favor. Prossiga, deputado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Então, quando
a gente vê um cidadão quando ganha na Mega-Sena é parecido com
essa situação, só que a Mega-Sena desse senhor lá, ex-prefeito, é o
erário público, é o dinheiro do povo, e isso está lá escancarado para
todo mundo ver. Para vocês terem noção, deputado Fábio Braga, para
esconder a construção dessa fábrica de sabão os funcionários foram
contratados de Mossoró, vieram em vários ônibus para povo da cidade
de Trizidela do Vale não ter conhecimento. Mas os escândalos não
param por aí, isso eu estou falando da cidade de Trizidela do Vale, de
2013 a 2020. Agora quando a gente vai pra a cidade de Pedreiras, o
modus operandi é bem pior, senhores deputados, é bem pior. De janeiro
de 2020, Presidente, a julho de 2022 o recurso dos royalties pra a cidade
de Pedreiras, já nessa nova gestão, passa de quarenta e três milhões de
reais. De 1º de janeiro de 2021 a julho de 2022 passam, os recursos
dos royalties para a cidade Trizidela do Vale passam mais quarenta e
três milhões de reais. E eu vejo a senhora prefeita e o seu primeirodamo, que realmente ele é que é o prefeito da cidade, falando que o
município não faz isso, que não tem recurso para aquilo, prometeu um
asfalto enganando o povo para se eleger, em 120 dias, está lá chamando
a classe política de safado e preguiçoso, desculpa usar essas palavras
aqui na tribuna da Assembleia, mas foi o que esse cidadão falou “que
chamou a classe política de safado e preguiçoso” e está lá até hoje o
Maria Rita sem ser construído. E cairam quarenta e três milhões que
daria para construir o Maria Rita nove vezes. Lá está tendo o maior
problema da falta d’agua. Nós sabemos que o problema é da CAEMA,
que é nível de estado, mas o município com quarenta e três milhões
de reais e não poder solucionar o problema do seu povo, que água é
vida, é a falta... ou é incompetência ou é uma falta de compromisso
perante essa a sociedade, perante a população. E isso também nós
temos que chamar em consideração o Ministério Público, que possa
pedir os recursos que caem no FPM os recursos dos royalties, quanto
caiu e quanto foi utilizado desse dinheiro. Agora mesmo não param por
aí os escândalos, o orçamento secreto, minha gente, que todo mundo
escuta hoje nas redes sociais, na mídia nacional, Deputado Paulo Neto,
e vocês conheceram a cidade de Pedreiras, como maranhense, na
cidade de poeta, de compositor, a cidade do João do Vale, a Princesa
do Mearim a cidade de Pedreiras, mas essa gestão ela levou o nome de
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Pedreiras adversa, hoje Pedreiras é conhecida a cidade mais banguela
do Brasil, deputado Edivaldo Holanda, o senhor acompanhou na mídia,
foram mais de 14 dentes extraídos de cada boca de crianças de cinco
anos, a idosos de 90 anos de idade, quem nasceu em Pedreiras e mora
em Pedreiras, está sem os dentes da boca, um escândalo nacional
que levaram o nome da cidade de Pedreiras, mas o pior que as coisas
acontecem, a impunidade continua, porque a gente não vê os órgãos
fiscalizadores atentos e vigilantes dentro dessas atrocidades com o
erário público, dessa roubalheira que está acontecendo com o erário
público, por causa de pessoas que estão viciadas no poder e viciadas
na impunidade. Porque agora vê uma nova, uma nova onda, deputado
Edivaldo Holanda, deputado Paulo Neto, agora está acontecendo já na
cidade de Pedreiras, que vai estourar a bomba, viu, Minard, e essa é
quentinha, que a cidade de Pedreiras vai ser a cidade que teve mais
procedimento ortopédico do Brasil, é verdade! A agora há pouco era
a cidade mais banguela, todo mundo perdeu o dente, e daqui a pouco
vai estourar, deputado Fábio Braga, a cidade com mais atendimento
ortopédico, ou seja, todo mundo quebrou um osso, vai ter um braço,
uma perna quebrada, uma bacia. Porque o orçamento secreto, ele para
justificar os mais de R$ 12 milhões que ele recebeu do orçamento
secreto, ele tem que apresentar os procedimentos, e o procedimento não
é o povo sendo atendido, é um bocado de papel falso, notas fiscais frias,
de atendimentos para justificar a roubalheira desse recurso público, e
eu quero chamar atenção aqui do Ministério Público, do GAECO, da
Policia Federal de todos que podem realmente buscar esses recursos, e
para que estão sendo aplicados. Porque a última coisa que está sendo
acontecendo foi ser aplicado para atender à população da cidade de
Pedreiras, mas talvez esse dinheiro também foi o que foi gasto numa
campanha milionária, abusiva e sem fiscalização para que uma pessoa
que tem todo esse histórico de corrupção, saia dessa forma, votada e
às vezes impune, porque a impunidade traz esse sentimento, deputada
Mical, Vossa Excelência que fala em tanta corrupção, hoje nós temos a
cidade mais corrupta do estado do Maranhão, é a cidade de Pedreiras.
É a cidade mais banguela, que o povo arrancou os dentes lá. Mostro os
papéis, mas não tem ninguém com esses 14 dentes arrancado de cada
boca. Daqui a pouco vai estourar essa questão do orçamento secreto, que
agora é o pessoal que teve mais, a cidade que teve mais procedimento
ortopédico, quer dizer que todo mundo quebrou um braço, ou uma perna
na cidade de Pedreiras, vai já estourar. E os 45 milhões dos royalties que
cai, só no mês de julho, deputado Fábio Braga, caiu 3 milhões e pouco,
e a cidade não pode nada. Agora mesmo depois das eleições, mas
assim, eu sempre falo, o povo tem o governo que merece, começaram
a demitir meio mundo de gente na cidade de Pedreiras, quer dizer que
o povo só servia para trabalhar na época da eleição, e o Ministério
Público também deveria estar atento a isso. Até porque três meses
antes e twvrês meses depois da eleição, não pode se demitir ninguém,
e quando demitir, que eles vão fazer toda essas demissão em massa,
em julho como é de práxis, dessa gestão que de outras não aconteciam,
aí depois só vai voltar realmente quem tem interesse. Então, a minha
preocupação é essa, é uma denúncia que eu faço esta Casa, e quero
que aqui a Mesa Diretora notifique tanto a Polícia Federal, GAECO,
o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, todas as
entidades competentes, para que a gente possa realmente fiscalizar e ter
uma transparência de onde esse recurso veio, a conta que foi e para onde
ele foi destinado, se foi gasto pelo povo, para conta particular que foi
emitida, e saber esse enriquecimento ilícito que acontece dentro de um
casal de político que tem ali na cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale.
Sem mais nada, Senhor Presidente, muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Pelo Partido Social Democrata, tem a
palavra, por seis minutos, a deputada Mical Damasceno.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, eu retorno mais uma vez a
esta tribuna, primeiro, minha felicidade e alegria com a declaração
do deputado Yglésio, que vai ser um apoiador do nosso presidente
Bolsonaro, eleitor declarado agora nesse segundo turno. Eu fico muito
feliz, eu parabenizo o deputado Yglésio por essa postura, por acreditar
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no trabalho que o presidente Bolsonaro vem desempenhando no Brasil,
e assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, deputado Yglésio,
que faça um brilhante trabalho. E assim eu quero aqui convidar todos
os colegas deputados, para que possa fazer também, ter essa atitude de
declarar apoio no segundo turno ao nosso presidente Bolsonaro, porque
é o melhor nome para conduzir, na condução deste país, e também eu
quero aqui convidar, reforçar o nosso pedido, nós já divulgamos nas
redes sociais referente a vinda da nossa primeira-dama do Brasil, a mais
querida primeira-dama dos últimos tempos, a nossa querida Michele
Bolsonaro, com ela vem também a senadora eleita Damares Alves e
assim uma comitiva de parlamentares. O que eu quero aqui é dizer que
mudou-se o horário não será mais às 08h30 como havíamos divulgado,
nós vamos confirmar a nossa rede social, ela chega aqui em São Luís
por volta de meio dia, então provavelmente vai ser um horário assim
de 12h30, mas nós vamos divulgar o horário certo na nossa rede social.
Continua no mesmo local e vai ser lindo, vai ser grande e eu convido
todos, todos e todas apoiadoras; mulheres, homens, todos, todos que
querem prestigiar esse momento aqui no Maranhão e se juntar a nós
venha agora sexta-feira, dia 14 e provavelmente será nesse horário de
12h30 ou as 13h. Deus abençoe e a Deus seja Glória! Obrigada meu
querido deputado Edivaldo Holanda, Paulo Neto. Deus abençoe e assim
encerro, meu presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - A deputada Mical Damasceno não está se
sentindo bem, já esteve no nosso centro médico. Eu desejo a você saúde
completa, querida irmã e amiga Deputada Mical Damasceno.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Não há oradores inscritos. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Octogésima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia seis de outubro de dois mil e
vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical Damasceno.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Edivaldo Holanda.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo,
Betel Gomes, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Mical
Damasceno, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro
Waquim, Rafael Leitoa, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano,
Ana do Gás, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro
Neto, Daniella, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza
Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Márcio Honaiser, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro e Wendell Lages. 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, e passou
a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores
(as) Deputados (as): Mical Damasceno, Rafael Leitoa e Wellington do
Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e anunciou que não havia
“quórum” regimental para apreciar a matéria, que ficou transferida para
a próxima Sessão Ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos não houve indicação de Deputados. No Expediente Final não houve
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
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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, 06 de outubro de 2022.
Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente
Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária
Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 059/2021, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.120 /2022
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Empresário Carlos Tadeu Pinheiro Gaspar.
Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Empresário Carlos Tadeu Pinheiro Gaspar, natural de Viana, Estado do Maranhão.
Art. 2º- Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de outubro de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
PARECER Nº 540 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 364/2022, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei Estadual nº 9.270, de 3 de setembro de
2010, que Dispõe sobre o Compromisso pela Inclusão das Pessoas com
Deficiência, com vistas à implementação de ações de inclusão das pessoas com deficiência, por parte do Governo Estadual, em regime de
cooperação com os Municípios e Governo Federal e institui o Comitê
Gestor Estadual de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência CGEPD, e dá outras providências.
A propositura em apreço, em seus termos, determina que o art.
2º, da Lei nº 9.270, de 3 de setembro de 2010, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 2º O Governo Estadual, atuando diretamente ou em regime de cooperação com os demais entes federados e entidades que se
vincularem ao Compromisso, observará, na formulação e implementação das ações para inclusão das pessoas com deficiência, as seguintes
diretrizes:
I – articular e monitorar as políticas de direitos da pessoa com
deficiência nas estruturas do Estado;
II – formular diretrizes, planos, políticas e programas para as
pessoas com deficiência através das Secretarias de Estado;
III – acompanhar o planejamento, monitorar e avaliar a execução das políticas e programas da pessoa com deficiência no Governo
do Estado, incluindo as regionais;
IV – propor ações transversais e integradas entre as Secretarias;
V – construir indicadores e banco de dados das políticas da pessoa com deficiência;
VI – propor estudos e pesquisas que possibilitem a realização
de ações que visem a melhoria da qualidade de vida da pessoa com
deficiência; (NR)
VII – propor e incentivar a realização de campanhas visando
a prevenção de deficiências e a promoção dos direitos da pessoa com
deficiência; (NR)
VIII – orientar o Governo do Estado na implantação e implementação de políticas da pessoa com deficiência; (NR)
IX – promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa com deficiência, visando a sensibilização e
conscientização da sociedade; (NR)
X – garantir estrutura adequada para o Órgão Gestor da Política Estadual da pessoa com deficiência. (NR)
(...)”
Prevê ainda a propositura, que o Comitê Gestor será composto
pelos seguintes órgãos/ entidades estaduais: Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP, que o coordenará; Secretaria de Estado de Articulação Política - SECAP; Secretaria de Estado da Educação - SEDUC; Secretaria de Estado da Saúde
- SES; Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES; Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID;
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SETRES;
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN; Secretaria de Estado da Mulher - SEMU; Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECTI; Secretaria de Estado do Esporte e
Lazer – SEDEL; Secretaria de Estado da Cultura – SECMA; Secretaria
de Estado do Turismo – SETUR; Secretaria de Estado da Infraestrutura
– SINFRA; Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude – SEEJUV; Secretaria de Estado Extraordinária de Relações Institucionais
- SRI; Secretaria de Estado de Governo - SEGOV; Secretaria de Estado
de Monitoramento de Ações Governamentais – SEMAG; Secretaria de
Estado de Segurança Pública - SSP; Agência Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços
Públicos - MOB; Secretaria de Estado da
Comunicação Social - SECOM; Universidade Estadual do Maranhão
- UEMA; Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência CEPD; Fórum Maranhense das Entidades de Pessoas com Deficiência
e Patologias.
Ademais, o texto da Lei nº 9.270, de 3 de setembro de 2010, será
acrescido do art. 5º-A, que terá a seguinte redação:
“(...)
Art. 5º-A Os casos omissos constarão no Regimento Interno ou
serão apreciados e decididos pela Plenária do Comitê. (NR)
(...)”
Esclarece a Mensagem Governamental que acompanha o Projeto
de Lei em análise, que a alteração proposta tem a finalidade de alinhar
o Comitê Gestor Estadual de Políticas de Inclusão das Pessoas com
Deficiência – CGEPD com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015), e atualizar as políticas públicas voltadas a esse segmento social, nas diversas Secretarias
e Órgãos Estaduais.
Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que amplia-se tam-
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bém a intersetorialidade dos órgãos da Administração Pública dentro do CGEPD, com o objetivo de promover a participação destes nas
ações contidas no texto normativo, voltadas à inclusão de pessoas com
deficiência nas áreas da saúde, educação, moradia, trabalho, cultura,
esporte, turismo, lazer, transporte, ciência e tecnologia, dentre outras.
A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, a teor do que dispõe os dispositivos constitucionais (Constituição Estadual) abaixo descritos, senão vejamos:
“art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:[...] III – organização administrativa e
matéria orçamentária. [...] V - criação, estruturação e atribuições das
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual.
________________
art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II
– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento
da administração do Estado na forma da lei; [...]”
Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao Projeto de Lei
capaz de macular o processo legislativo.
No conteúdo, deve-se ressaltar que o Poder Executivo possui
como função típica determinar a atribuição e divisão de competência
dos seus órgãos de Estado, principalmente quando cria mecanismos
para garantia da eficiência e celeridade da prestação de serviços públicos aos administrados.
Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos requisitos constitucionais de ordem formal e material.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e
constitucionalidade do Projeto de Lei nº 364/2022 e, por conseguinte
pela sua aprovação, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho, para apreciar a matéria conjuntamente.
Os membros das Comissões Técnicas Pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 364/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 06 de setembro de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor:
Deputado Wellington do Curso
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Antonio Pereira
Deputada Betel Gomes

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 565 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade do Projeto de Lei Complementar nº 013/2022, de autoria do Poder
Judiciário, que Altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.
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Em suma, o Projeto de Lei Complementar, sob exame, propõe
alterar o inciso V do art. 187; o parágrafo único do art. 188; o parágrafo
único do art. 189; e o caput do art. 191, todos do Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991), que passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 187. ...
...
V – dois tabelionatos de protestos de títulos e outros documentos
de dívida;
Art. 188. ...
Parágrafo único. Todos os ofícios terão funções de Tabelionato
de Notas, exceto os 6º, 7º e 8º Ofícios Extrajudiciais.
Art. 189. …
Parágrafo único. Todos os ofícios manterão suas funções de Tabelionato de Notas, exceto o 1º Ofício Extrajudicial.
Art. 191. Nos municípios de Açailândia, Alto Parnaíba, Amarante do Maranhão, Arari, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda, Bom
Jardim, Carolina, Chapadinha, Colinas, Cururupu, Estreito, Grajaú,
João Lisboa, Lago da Pedra, Paço do Lumiar, Paraibano, Pindaré Mirim, Pinheiro, Porto Franco, Presidente Dutra, Rosário, Santa Helena,
Santa Luzia, Santa Luzia do Paruá, São Bento, São José de Ribamar,
São Luiz Gonzaga do Maranhão, Tuntum, Vargem Grande, Vitorino
Freire e Zé Doca:
(...)”
Prevê ainda a propositura, que fica acrescentado o inciso IV ao
art. 188, do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão (Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991), com
a seguinte redação:
“Art. 188. ...
...
IV – O 8º Ofício Extrajudicial, com atribuições de Registro de
Imóveis sobre a 3ª Zona, que se circunscreve a toda área à direita da
linha que, partindo do encontro da Avenida Babaçulândia com a BR010, segue à extensão dessa rodovia federal até os limites com São
Francisco do Brejão, defletindo-se de lá pela divisa municipal até o
encontro da MA-122, por onde seguirá até sua confluência com o ponto
de origem, mantendo-se preservada, no mais, as circunscrições vizinhas.”
Ademais, ficam acrescentados os artigos 211-A e 211-B ao Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991), com a seguinte redação:
“Art. 211-A. Ficam criados:
I – uma serventia extrajudicial no Município de Imperatriz, com
a denominação de 8º Ofício Extrajudicial e as atribuições de Registro
de Imóveis.
II – uma serventia extrajudicial no Município de Amarante do
Maranhão, com a denominação de 2º Ofício Extrajudicial e as atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Tabelionato e Registro
dos Contratos Marítimos e Tabelionato de Notas.
Art. 211-B. Os Municípios de Brejo, Dom Pedro, Esperantinópolis, Viana e Vitória do Mearim passam a ter uma única serventia
extrajudicial, denominada de Serventia Extrajudicial, com todas as
atribuições de registradores e notários.
§ 1º O Município de Coelho Neto passará também a ter uma
única serventia extrajudicial, quando da vacância de uma de suas
serventias extrajudiciais.
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput e no parágrafo
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anterior deste artigo será observado, no que couber, o disposto no
artigo 193 deste Código.”
Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de Lei Complementar, que as alterações ora propostas visam alterar a estrutura de
atribuições das Serventias Extrajudiciais, por meio da modificação dos
arts. 187, 188, 189 e 191 e pelo acréscimo dos artigos 211-A e B da Lei
Complementar 14/1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão), criando dois tabelionatos de protestos de
títulos e outros documentos de dívida, além do 8° Ofício Extrajudicial
no Município de Imperatriz e 2° Ofício Extrajudicial de Amarante do
Maranhão, por fim, modificando regras dos Tabelionatos de Notas.
Esclarece ainda a Mensagem, que a presente adequação das
atribuições das serventias extrajudiciais do Estado do Maranhão se
faz em observância à Resolução nº 80/2009 do Conselho Nacional de
Justiça e visa ao cumprimento da Meta 11 do I Encontro de Corregedores do Serviço do Extrajudicial, no qual o Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão se comprometeu a “desenvolver estudo para reestruturação dos serviços extrajudiciais”, consoante recomendado no Pedido de
Providências nº 0009816-40.2017.2.00.0000, e em consentâneo com a
Orientação nº 7 do CNJ, de 7.11.2018.
Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido
pelos órgãos competentes na produção dos atos normativos, decorre do
devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos deputados,
é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta, inexoravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.
Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição
Federal estabelece iniciativas privativas dos Poderes em relação às matérias que tratem de sua organização, como no caso em tela.
É da competência privativa do Tribunal de Justiça a deflagração
do processo legislativo para alterar a sua organização judiciária. Neste
contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, d, da Magna Carta Federal:
“Art. 96. Compete privativamente:
..........................................................................................
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores
e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo,
observado o disposto no art. 169:
...........................................................................................
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;”
Com efeito, a Constituição Estadual em seu art. 72, estabelece
que Lei Complementar disporá sobre a Organização Judiciária do Estado, in verbis:
“Art. 72 Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados
os seguintes princípios:”
Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece às
normas formais do Processo Legislativo, sendo assim, formalmente
constitucional.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 013/2022, em face da sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É o voto.
PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho, para apreciar a matéria conjuntamente.
Os membros das Comissões Técnicas Pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 013/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 13 de setembro de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor:
Deputado Wellington do Curso
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Antonio Pereira
Deputada Betel Gomes

Vota contra:

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÃO DE TRABALHO, REALIZADA AOS 11 DIAS
DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, ÀS 10:30, NO PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL”, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ANTÔNIO PEREIRA - PRESIDENTE EM EXERCICIO
ZÉ INACIO
WELLINGTON DO CURSO
ADELMO SOARES
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER DE MÉRITO Nº 001/2022 – Emitido ao Projeto
de Lei Ordinária nº 161/2022, que veda a eliminação de candidato
classificado fora das vagas disponíveis no certame no âmbito do Estado
do Maranhão, aplicando-se, inclusive, aos concursos em andamento e
aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua
prorrogação.
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
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PARECER Nº 574/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 392/2022, que Considera de Utilidade Pública o “Centro
Beneficente São José da Vila Sarney”, com sede e foro no Município de
São José de Ribamar, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 575/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 394/2022, que Considera de Utilidade Pública o “Instituto Ide aos Povos”, com sede e foro no Município de Matinha, Estado
do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 576/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 393/2022, que Considera de Utilidade Pública a “Associação Fazenda do Amor Misericordioso”, com sede e foro no Município de Matinha, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO CESAR PIRES
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 11 de outubro de 2022.
CÉLIA PIMENTEL
Secretária de Comissão

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 11 de outubro de 2022.
NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária de Comissão
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 11 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, ÀS
9:30, NO PLENÁRIO ‘‘ NAGIB HAICKEL ’’ DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS– PRESIDENTE EM EXERCICIO
MÁRCIO HONAISER
WELLINGTON DO CURSO
ZÉ INÁCIO
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 582/2022– Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/2022, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor José Wellington Barroso de Araújo
Dias, natural da cidade Oeiras, Estado do Piauí
AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.
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