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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezessete de novembro de dois mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Ciro
Neto, Detinha, outora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto, Vinícius Louro e
Wendell Lages.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o senhor segundo secretário
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Lê texto bíblico e Ata) Ata lida, senhor presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - 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 ZÉ INACIO – (Lê expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 442 / 2022
Declara de Utilidade Pública o
Instituto Mulheres Justificadas– IMJ.
Art. 1º Declara de Utilidade Pública o Instituto Mulheres Justificadas – IMJ.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de novembro de 2022. - Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PSD
JUSTIFICATIVA
O Instituto Mulheres Justificadas– IMJ, instituído em 25 de junho de 2018, devidamente registrado sob o CNPJ nº 18.641.422.0001/01,
é pessoa jurídica de direito privado, natureza associativa, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede provisória e foro, na Rua
Inácio Xavier de Carvalho, 660, Ed. Ciel, Ponte do São Francisco, sala
103, Cep 65076-360, São Luís-MA.
O Instituto tem por finalidade e objetivos principais: I) Combater
todas as formas de exploração e violência contra mulheres; II) Amparar
crianças e adolescentes carentes; III) Promover projetos culturais, sociais de qualquer cunho e ações educacionais, de assistência, de saúde
física, social e mental com recursos próprios, e advindos de convênios
ou outras formas jurídicas possíveis, que atendam a meninas e mulheres.
Nestes termos, submeto à consideração do Plenário desta Casa
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Legislativa a presente proposição, e solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares, no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei, por se
tratar de medida de relevante contribuição social.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de novembro de 2022. - Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PSD
PROJETO DE LEI Nº 443 / 2022
Declara de Utilidade Pública o
Instituto Mensagem– IM.
Art. 1º Declara de Utilidade Pública o Instituto Mensagem – IM.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de novembro de 2022. - Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PSD
JUSTIFICATIVA
O Instituto Mensagem– IM, instituído em 10 de novembro de
2013, devidamente registrado sob o CNPJ nº 22.032.506.0001/15, é
pessoa jurídica de direito privado, natureza associativa, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede provisória e foro, na Rua
Inácio Xavier de Carvalho, 660, Ed. Ciel, Ponte do São Francisco, sala
104, Cep 65076-360, São Luís-MA.
O Instituto tem por finalidade e objetivos principais: I) Promover
a representação e defesa dos interesses e direitos humanos e sociais do
Instituto Mensagem, das organizações e pessoas associadas, bem como
os ideais e causas diante da opinião pública.
Nestes termos, submeto à consideração do Plenário desta Casa
Legislativa a presente proposição, e solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares, no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei, por se
tratar de medida de relevante contribuição social.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de novembro de 2022. - Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PSD
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INACIO – Expediente lido, senhor presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido, à publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Presidir a presente de sessão, oradores
escritos do Pequeno Expediente, Deputado Rildo Amaral, por cinco
minutos, sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos deputados, deputadas, imprensa aqui
presente, na pessoa jornalista de Jonh Cutrim, povo do Maranhão.
Senhor presidente, eu venho registrar hoje, um fato histórico, deputado
Yglésio, deputado Zé Inácio, de que acontecerá amanhã, na cidade
Carolina. Há 100 anos, os moradores da época, os cidadãos e cidadãs
da época fizeram uma cápsula do tempo, uma cápsula do tempo em
que eles escreveram, deputado doutor Arnaldo, escreviam para geração
futura para que se abrisse 100 anos depois ali o obelisco, pudesse aquele
monumento. E eles diziam orientações e pedidos para a nossa geração
que hoje aqui estamos. E amanhã, a Prefeitura Municipal de Carolina,
o seu prefeito doutor Erivelton, junto com uma comissão na qual eu
faço parte e na qual a Assembleia Legislativa tem dado toda assistência
tanto jurídica, quanto arqueológica, quanto de engenharia para que sou
obelisco seja aberto amanhã. Amanhã, as gerações de Carolina que se
passaram há 100 anos, foi exatamente, em 1922, eles escreveram essas
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cartas e deixaram objetos que são desconhecidos da população, não se
sabe que o que eles escreviam, não sabe e na época, doutor Yglésio,
historicamente, Carolina era capital, uma das capitais maranhenses dos
intelectuais, ali tinham as melhores escolas do Maranhão, do Médio
Sertão, e eles escreviam e diziam o que esperavam das próximas
gerações. Eu tenho certeza que não esperavam que 100 anos depois, nós
tivéssemos com essa evolução. Mas, amanhã, eu faço parte da comissão,
o doutor Antino, que é funcionário, membro aqui da Casa também
e amanhã com a cobertura, inclusive da mídia nacional, da mídia da
Assembleia, da mídia do Estado do Maranhão será aberto e terá toda
uma cobertura onde Carolina, além do que já é, além do ponto turístico
que já é, da referência turística também, amanhã, vai se notabilizar ainda
mais por ser notabilizada pela questão cultural e valorização da história
daquele município. Me sinto muito honrado vai ser amanhã, às 8h, com
toda cobertura. E nós vamos descobrir realmente o que eles pediram,
o que eles queriam das próximas gerações. Eu espero, pelo menos,
que a gente tenha contribuído como geração, como cidadão para que
realizasse seus sonhos. Há também queria registrar, senhor presidente,
a satisfação de quando a gente vê uma obra com emenda parlamentar
do deputado, eu tenho uma satisfação muito grande em dar visibilidade
para essas obras e mostrar para o povo do Maranhão, especialmente
Imperatriz, da Região Tocantina, onde estão sendo investidas as minhas
emendas. E lá no Parque Imperial, em Imperatriz, a Areninha, fruto
de emenda parlamentar do Deputado Rildo Amaral em parceria com
Governo do Estado está quase pronta para ser inaugurada e eu recebi
um vídeo, deputados, onde um morador referencia e diz a qualidade
daquela obra. Uma obra que fica no Parque Imperial entre dois bairros
populosos de Imperatriz, o Parque Alvorada tanto o I e o II e também
a Vilinha, que foi último bairro em Imperatriz que eu dei aula, ali na
escola São Jorge, e logo, logo acredito que até o dia 30, nós estaremos
inaugurando essa praça desportiva e eu cumprindo ainda mais a minha
promessa do primeiro mandato de criar praças desportivas, de melhorar,
de revitalizar, só estádios na nossa região foram 13, várias arenhinhas
prontas e outras ficando já no ponto de inaugurar, como João Lisboa,
Carolina que a ainda vai iniciar, a da Vilinha que já está quase pronta,
do Conjunto Vitória que está quase pronto, também tem lá na cidade
de Buritirana, e eu tenho certeza de que quando a população receber
ela vai estar diante duma moderna praça com campo sintético, com
piche de caminhada, com iluminação em led toda ao redor, num bairro
que recebe a sua primeira grande obra pública, bem ao lado da escola
Amaral Raposo, e também com arquibancada onde filho de rico paga
para jogar nos grandes centros em campo sintético, e, em Imperatriz,
graças as minhas emendas e a parceria com o Governo do Estado, filho
de pobre vai jogar em campo melhor do que o de rico. Muito obrigado,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, deputada Daniella, por
5 minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DANIELLA (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa,
telespectadores, internautas, ouvintes, bom dia a todos e a todas. Hoje,
eu falo pelas mulheres, pelas mulheres que, assim como eu, lutam por
voz, por vez e por espaço. Subo a essa tribuna hoje com a importante
missão de deixar a nossa contribuição na história dessa Casa. E é claro
juntamente aos nobres pares e colegas deputados, a fim de reescrever o
modo em que nós mulheres somos inseridas em determinados espaços
de poderes. Ontem, nós protocolamos aqui no Parlamento, aqui nessa
Casa, o Projeto de Resolução Legislativa a fim de alterar o Regimento
Interno incluindo a paridade de gênero como critério pra composição
na Mesa Diretora. Quero agradecer a todos os nobres colegas que
receberam essa nossa iniciativa de uma forma muito calorosa, que
apostam junto conosco na paridade, na igualdade. E é claro que ontem,
a gente protocolou com muita satisfação e com muita alegria e, com
certeza, juntos escreveremos história dentro do estado do Maranhão,
deputada Mical, equiparando as coisas aqui dentro desse Parlamento.
Nós que já temos trabalhado isso, inclusive nos dois últimos pleitos,
que as mulheres já têm tido participação ativa, deputado Yglésio, na
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Mesa Diretora sem precisar, deputado Arnaldo Melo, do Regimento,
mas a gente gostaria de escrever realmente história. E eu hoje falo para
vocês não só como deputada estadual, mas também como procuradora
da mulher que tem lutado pela paridade em todos os poderes, em
todos os espaços e não seria diferente, aqui dentro desta Casa, da qual
desse Poder no qual eu faço parte. Nós, mulheres, que somos maioria
da população, representamos hoje 51,3% da população brasileira,
representamos hoje mais de 53% do eleitorado e é muito triste ver que a
gente representa com todos esses números representamos ainda apenas
15% dos cargos eletivos para mulheres em nosso País. E por meio
de iniciativas como essas, nós buscamos viabilizar mais espaço, dar
realmente voz, dar vez e mostrar que nós podemos e devemos ocupar
espaços, assim como os homens têm ocupado. Nós sabemos que isso
é uma coisa histórica, nós sabemos que vem da história, a gente vem
lutando, nós temos tido muitas conquistas e todas essas conquistas por
meio de muitas lutas, e dessa vez não vai ser diferente, estamos lutando
para ter igualdade em todos os poderes, em todos os espaços, e mostrar
a força que nós, mulheres, temos. Nas eleições de 2016, 85,9 % de
mulheres que foram candidatas, dezoito mil quinhentos e setenta e sete
por cento das mulheres que foram candidatas, sem votos no país, ou
seja, nós tivemos muitas mulheres, mais uma vez, usadas como escadas,
usadas como laranjas, para servir de escada para muitos homens, isso é
muito triste, e me alegra muito em ver também o Judiciário, o Judiciário
fiscalizar, buscar, correr atrás, derrubar candidaturas, e ver que
realmente os poderes estão fazendo a sua parte, e a gente aqui hoje, como
representante temos sim que defender os nossos interesses. Neste ano,
38 mulheres, deputado Rildo, concorreram ao cargo de governadora,
somente duas foram eleitas. Aí eu pergunto: Até quando? Até quando
esse retrato da participação feminina na política, em todas as esferas,
em todas as esferas do estado brasileiro demonstrará a fragilidade das
candidaturas femininas? Até quando, nós precisaremos manter a luta
por ações afirmativas na busca de paridade de gênero? Gostaria eu
de não ter que subir à tribuna nessa Casa para falar sobre paridade,
gostaria eu de não ter que levantar essa discussão, aqui dentro do Estado
do Maranhão, nesta Casa, eu vejo sinais, e isso me alegra muito, a
gente consegue ver sinais de muitos avanços, como, por exemplo, na
atual Legislatura, nós temos 10 deputadas mulheres, que trabalharam
incansavelmente pelos maranhenses. E agora nas últimas eleições, nós
temos 12 mulheres, legitimamente, eleitas pelo povo. Isso demonstra
que, apesar da lentidão nos avanços, nós temos sim avançado e, com
certeza, se nós tivermos mais espaço, mais oportunidades, a gente vai
conseguir avançar ainda mais. Nós precisamos fazer muito e aqui eu
convido os senhores, as senhoras, os pioneiros a sermos pioneiros,
como a ex- governadora Roseana Sarney, que foi eleita a primeira
governadora mulher do País, e nós também teremos a nossa Assembleia
Legislativa como a primeira Assembleia Legislativa do País a trabalhar
a paridade de gênero nos cargos da Mesa Diretora. Muito obrigada, que
Deus possa nos abençoar com muita sabedoria, antes de tudo, e que nós
possamos fazer do nosso Estado, o Maranhão que a gente tanto quer.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Algum orador mais quer utilizar a tribuna? Com a
palavra, o deputado Dr. Yglésio, por até 5 minutos, sem direito a apartes
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos! Bom dia a todas! Subo à tribuna e fico feliz
de ver a deputada Daniella tratando sobre a questão de paridade, eu
fui inclusive um dos signatários da proposta dela, tenho uma relativa
preocupação, porque é a composição da Casa, como conversávamos
ali com os colegas há pouco, ela termina tendo um respeito à
proporcionalidade dos Partidos e aqui no Maranhão, nós temos uma
grande dificuldade que ainda as pessoas não são eleitas por cor da pele,
pelas ideias que elas dispõem pelo fato de serem homens ou mulheres,
ou gêneros intermediários, o que quer que sejamos, nós não somos
eleitos por isso, infelizmente, ainda o poderio econômico-financeiro é o
grande representante, a gente sabe do caráter patrimonialista da política
maranhense, isso não mudou, quem passou oito anos dizendo que o
Sarney era patrimonialista ficou oito anos aí dizendo que ia mudar,
agravou, pelo contrário, foram eleitos aí mais de 22 representantes

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
de Prefeitura, parentes mesmo, ou é a esposa do prefeito, ou o marido
da prefeita, ou é o filho do prefeito, ou é o cunhado do prefeito que é
ex-prefeito, isso aqui virou uma grande Famem, eu estou preocupado,
deputado Arnaldo, como é que vai ser, se a gente vai discutir aqui,
vai virar uma grande Câmara de Vereadores, tipo aquela Univima lá,
na verdade, a Univima dos ex-prefeitos, mas nós vamos virar uma
grande associação aqui de interesses municipais, vamos rivalizar com
a Famem, por que a política aqui no Maranhão, infelizmente, ela não
respeita o voto de opinião ainda, a gente vê pessoas com muito trabalho,
muito trabalho e com pouco voto na hora que abre a urna, porque,
infelizmente, o povo se acostumou, em sua grande parte, a pegar
dinheiro mesmo para votar e não sai de casa se não tiver a desgraça
do dinheiro, e é isso que é o cenário eleitoral daqui. Então, tudo isso,
aqui no Maranhão, ainda é muito bonito de participação por gênero, de
paridade, mas eu acho que nós temos muita coisa antes a vencer, do que
é esse processo vil, vergonhoso que essas são as máquinas mesmo de
estrutura, passando como rolos compressores com orçamentos secretos,
opa! não pode mais falar orçamento secreto que, Lula ganhou, agora é
a Emenda de Relator, mudou. Então assim, dinheiro jogado aos tufos aí
nas eleições. Então, tudo isso aí é muito bonito no papel, mas a gente
sabe que, muitas vezes, quem está aqui não é quem foi eleito e sim quem
financiou a campanha, e isso vale para homens e mulheres, não apenas
para a participação feminina. Boa notícia, porque também é tempo
de boas notícias, a gente teve a boa notícia ontem, que a Assembleia
Legislativa vai soltar o edital do concurso, agora no mês de janeiro,
muito provavelmente, altíssima chance da fundação responsável pelo
novo concurso ser a FGV, Fundação Getúlio Vargas, que tem tradição,
que tem expertise, que tem credibilidade junto ao grande público,
diante disso, duas coisas elas se fazem necessárias de serem tratadas,
a primeira é que, claro, deverá abrir novas inscrições para quem quiser
agora, sim, fazer o concurso, porque a gente não pode criticar quem não
quis fazer o concurso, quando era a CEPERJ, a banca examinadora. Vai
mudar, vai para uma banca de credibilidade e é natural que concurseiros
e concurseiros queiram fazer as provas, isso é fundamental. Então,
acerta a Casa, quando faz isso. Previsão e expectativa do concurso até
abril do ano que vem, alguns detalhes a serem confirmados, como a
situação da isenção de quem pagou a taxa da CEPERJ, do mecanismo
de devolução, do recurso que foi pago a CEPERJ pela Assembleia para
quem não quiser mais fazer o concurso, então são todas as coisas que
serão de ser tratadas. A outra boa notícia que eu vou pedir praticamente
para a gente cantar um parabéns para o Anel Viário, que já completa
mais um ano e parece que agora depois de dois anos, o Braide mexendo,
antes o Holandinha mexendo, parece que depois de completar mais
um aniversário, o Anel Viário vai sair inaugurado de fato. Então fazer
igual a Deputada Mical aqui, “parabéns para você, nesta data querida,
muitas felicidades, minha obra querida”. Então, para o Anel Viário
os nossos parabéns mais um ano de obra, importantíssimo. E, claro,
não para finalizar, tive uma notícia, agora há pouco, parece que estou
sendo procurado Deputado Wellington, Deputado Arnaldo por um
oficial de justiça para receber uma intimação e um processo do Ricardo
Garcia Capelli. Veja você, deputado não está valendo mais nada
nessa Casa, secretário de Comunicação do Governo que perseguiu o
deputado, perseguiu deputada Mical, perseguiu o deputado Daniella,
me perseguiu, divulgou o fake News, no momento da eleição, tentando
enfraquecer a nossa participação no processo eleitoral, ficou zangado
porque eu um momento de extravasamento emocional teci-lhe alguns
elogios, num momento de festa, lá dentro da minha casa. Ele não
gostou da qualidade dos elogios, achou que aquilo ali feriu, o maculou
a imagem dele, logo ele que é um especialista em disseminação de
fake news, Deus e o mundo e o Raimundo sabem disso. Então: oh!
Governador Brandão está sabendo, seu secretário de Comunicação está
processando deputado. Tem que ver se vai ser assim, do Flávio Dino,
eu não espero nada, porque eu fui perseguido eleição todinha e ele
fazia era desligar o celular da mesma forma, que o Bira do Pindaré, o
André Janones do Maranhão que ontem andou espalhando fake news já
dizendo que o Macieira estava lotado, a lotação do Macieira estava com
cinco leitos destinados para covid, aí disse que estava lotado, pegou
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logo um desmentido para passar vergonha. Infelizmente, esse pessoal é
assim, eles adoram espalhar mentira, eles adoram atuar por debaixo dos
panos, prejudicando as pessoas, minando adversários, tentando destruir,
sepultar carreiras e quando a gente diz coloca para o público quem eles
são, eles procuram a justiça para diz que se defender. Os atacantes,
os assassinos de reputação são ofendidos, é uma grande vergonha esse
Maranhão, ou não é?
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Senhor Presidente,
pela Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO MARAL – Um minutinho, Deputado Hélio. Mas eu queria
registrar a presença do Defensor-Geral do Estado, Doutor Gabriel
Furtado e do Defensor Alberto Bastos. Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Ordem)
- Só para cumprimentar Vossa Excelência e o nosso Deputado Yglésio,
para me solidarizar com ele, quando ele fala com essa representação de
um secretário de estado contra o deputado da sua própria base, dizerlhes que o deputado, vale, vale aqui na Casa, não vale é para o palácio.
Que eu acho uma indecência, uma discrepância, um secretário de estado
entrar com qualquer ação por comentários dentro da própria residência
dele. Quer dizer que já se não bastasse os ministros censurar tudo e
a todos, agora mais essa novidade, aqui no Maranhão. Queria só me
solidarizar com o Deputado Yglésio.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Eu queria que quando for coisas pessoais
utilizasse a fala no expediente normal, porque Questão de Ordem é para
Regimento da Casa.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, mas
isso não é coisa pessoal não, isso é coisa coletiva, é com a Casa que
estou me referindo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Mas é contra o Regimento da Casa.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Qual é o artigo que
V.Exa., está se referindo aí?
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Qualquer um que você pesquisar, você vai ver que
é. Qualquer um que você pesquisar.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu acho que está
enganado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Ainda bem que você só acha. Algum outro
deputado com interesse? Deputado Duarte Júnior.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu falei pela
Ordem, Presidente, eu acho que estou certo. Mas o secretário está bem
aí do seu lado, ele vai confirmar para V.Exa., ou não, viu.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Até porque o instituto
da imunidade, ele está parecendo uma ‘casa de rapariga’, agora que
todo mundo, toda hora quer dizer onde o deputado pode ou não falar,
o que ele pode ou não falar. Porque isso aqui, não é nada que se arvore
para que nós possamos falar o que queremos ofendendo pessoas não,
isso aqui é defesa das pessoas que são perseguidas dentro do processo
político, das pessoas que querem ter uma opinião e todo tempo são
cerceadas. Então é regimental, porque a imunidade ela é regimental,
ela é Constitucional Estadual, ela é Constitucional Federal, ela é Lei
Orgânica de todo município. Parlamentar tem imunidade, só que aí os
amorais buscam agora dando moral, é um negócio assim que ficou coisa
de louco. Porque moralidade é você utilizar a Secretaria de Comunicação
não para perseguir adversários, não é você para mandar blog, para blog
inimigo vazar das coisas, não é para ficar plantando notinha, não é
para ficar gastando dinheiro da Comunicação do Maranhão para ficar
promovendo Flávio Dino, no UOL, no Metrópoles.com, é isso aí que
está acontecendo. Então é regimentar a proteção dessa fala assim, e,
deputado Hélio, muito obrigado, deputado Rildo, meu coração sempre
seu, que você é um grande amigo.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Deputado Rildo, deputado Wellington do Curso rapidinho, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
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RILDO AMARAL - Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Só aproveitando esse assunto, eu sempre fui
defensor, e todos sabem da minha conduta, do meu caráter, da minha
responsabilidade com relação ao Parlamento. Eu tenho orgulho de ser
parlamentar, e todos sabem disso. E a defesa dos parlamentares. Então,
independente de qualquer coisa sempre cobrei no grupo de deputados,
na tribuna da Assembleia, o posicionamento da Assembleia Legislativa
é com relação às ações que atingem os deputados diretamente. Eu,
por exemplo, respondo mais de 8 processos, mais de 8 ações do exgovernador Flávio Dino contra minha pessoa, tentando cercear minha
voz, tentando me calar, tentando me parar, tentando me barrar. Até hoje,
não explicaram o sumiço dos recursos na compra dos respiradores, e
eu que sou processado, eu que tenho que ir para Justiça? Roubaram,
desviaram o dinheiro público, sumiram com dinheiro dos respiradores
e ainda sou processado? Graças a Deus, já conseguimos arquivar
sete dessas ações, no Judiciário, ainda respondemos um, e tocamos
essa tecla importante; alertar o doutor Yglésio, o deputado Rildo,
deputado Hélio, da imunidade parlamentar. Nós quando subimos à
tribuna Assembleia Legislativa, nós não estamos denunciando o CPF
de ninguém, não é contra ninguém, contra pessoa de fulano, eu não
tenho nada contra a pessoa, não é nada pessoal contra Flávio Dino,
é contra as ações desastrosas que levaram à destruição do Governo
do Estado do Maranhão. E o meu papel parlamentar de fiscalizar, de
cobrar, de denunciar. Mas não vão calar a voz do povo, não vão calar a
voz na nossa Assembleia Legislativa. Prova disso é que graças a Deus
e ao povo do Maranhão a voz do povo vai continuar ativa e altiva, na
Assembleia Legislativa, defendendo a população do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Com a palavra o deputado Duarte Júnior, com até
cinco minutos, sem direito a aparte.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) – Deputados e deputadas, membros da imprensa, internautas,
TV Assembleia. Venho à tribuna, na manhã de hoje, para, mais uma
vez, destacar que, desde que o prefeito Eduardo Braide assumiu a
gestão municipal, o transporte público, em nossa cidade ficou ainda
pior e mais caro. Aumentou a tarifa para o consumidor, há um repasse,
subsídio de um milhão e meio de reais para as contas das empresas
de transporte público e a frota foi reduzida, pois apenas sete a cada
dez ônibus que deveriam circular estão circulando em nossa cidade. É
por isso que você, consumidor e consumidora, espera hoje por muito
mais tempo por um ônibus nas paradas. Isso é um verdadeiro absurdo,
é um retrocesso, e além de todas essas evidências, o prefeito de São
Luís, hoje, não pode mais afirmar que não tem recurso para melhorar a
qualidade de transporte público, isso porque, desde do mês de outubro,
desse ano, fruto de recursos federais, tem na conta da Prefeitura de São
Luís, assistência financeira ao transporte coletivo, recurso no valor de
nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e
seis reais e noventa e três centavos. Está na conta, não falta dinheiro,
falta sensibilidade, falta respeito para com os consumidores, falta
respeito para com os rodoviários, rodoviários que estão com os salários
atrasados, porque o prefeito tem dinheiro na conta e não repassa para
pagar os rodoviários, pelo contrário, tira cobradores, piora a qualidade
do serviço e não administra a nossa cidade com a sensibilidade e com
respeito que o nosso povo merece. No domingo passado, nós tivemos
ENEM, o prefeito em vez de liberar a gratuidade, em vez de aumentar
a frota, foi comer mocotó, e pelo visto, passou a tarde dormindo, em
vez de cuidar daquelas pessoas que buscavam melhoria da qualidade
de suas vidas buscando mais oportunidade, buscando a inserção no
ensino superior. Neste próximo domingo, o prefeito terá uma nova
oportunidade de garantir a gratuidade para aqueles que se inscreveram
no ENEM, e de aumentar a frota, garantindo 100 % da circulação nesse
domingo. No nosso estado nós tivemos um abandono, nós tivemos 23%
de alunos que não conseguiram realizar a prova, e muitos desses, por
problemas no transporte público, fica aqui a nossa provocação, fica aqui
a nossa denúncia ao prefeito de São Luís, para que, em primeiro lugar,
pague as empresas, pague os rodoviários, pegue os R$ 9 milhões de
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reais, que foram enviados pelo Governo Federal, recursos federais, os
mais de R$ 9 milhões de reais, porque tem dinheiro na conta, e nós
estamos provando aqui, que tem mais de R$ 9 milhões de reais para
o transporte público, pague a conta, pois os rodoviários não merecem
ficar com o salário atrasado. Segundo, nesse domingo, já que tem
dinheiro, tem recurso, libere a catraca para os inscritos no Enem, é
um público reduzido, não vai gerar prejuízo algum, e aumente a frota
nesse domingo, para que os nossos alunos, para que aqueles que se
inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, possam ir até os
locais de prova, sem nenhum prejuízo ao seu direito de ir e vir, e aí,
Braide? Bora resolver, porque já passou do tempo de mostrar que você
estava pronto, mas não está pronto, pelo contrário, está deixando os
consumidores na parada de ônibus, no ponto de mudar essa gestão para
melhor, bora resolver!
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Com a palavra, o deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras, Senhores Deputados, internautas, galeria, imprensa, todos
que acompanham a TV Assembleia, nosso mais cordial abraço. Que
Deus seja louvado! Cumprimentar de forma especial nosso defensorgeral, doutor Gabriel, e nosso ex-defensor, doutor Alberto, sejam bemvindos à Assembleia Legislativa do Estado Maranhão, doutor Gabriel
e doutor Alberto são amigos institucionais, assim como a Defensoria
Pública da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão, já está lá
recebendo os cumprimentos de Bráulio Martins, sejam bem-vindos à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, nós
temos recebido muitas denúncias com relação à telefonia no Estado do
Maranhão, não só a telefonia celular como também a telefonia fixa e
TV por assinatura, estamos coletando assinaturas para a realização de
uma CPI, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, já fizemos
denúncia, inclusive ao Ministério Público, ao Procon, e essa reclamação
também recebida por todos deputados faz com que as assinaturas da
CPI possam ser potencializadas e já recebemos o apoio de quase todos
deputados, estamos concluindo as assinaturas para que possamos
fazer a CPI da Telefonia Claro, Oi, Vivo, Tim, tem que respeitar os
maranhenses. É inadmissível que nós tenhamos tantas complicações,
tantas reclamações da telefonia do Estado do Maranhão, uma falta de
respeito para com os consumidores maranhenses. Senhor Presidente,
estamos hoje diante de mais um dia de votação e aí solicitamos a
apreciação e votação do PL nrº161/2022 da quebra de cláusula de
barreira. Projeto de nossa autoria que vai beneficiar os concurseiros no
Estado do Maranhão, falar em concurseiros, nós já alertamos também
que o novo concurso da Assembleia Legislativa com oportunidade
para todos ,com novas inscrições, uma nova instituição, então um
novo concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
acreditamos que com a nova banca, vá oxigenar o concurso, dar mais
credibilidade, que mais pessoas possam se inscrever, participar e que
venham trabalhar na Assembleia Legislativa, independente do QI, da
identificação, de parlamentares, a ingerência política. Então, mais uma
vez, a nossa atenção total ao concurso da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. E, uma reclamação com relação ao concurso da
guarda municipal, prova disso, o Doutor Gabriel está aqui, da Defensoria
Pública, nós provocamos o Ministério Público, a Defensoria Pública e
a Defensoria Pública ajuizou uma ação para que a Prefeitura de São
Luís pudesse retirar a exigência do limite de idade, e a Prefeitura de
São Luís não respeitou os maranhenses, os ludovicenses, não respeitou
a Justiça, passou por cima de tudo, realizou o concurso e não eliminou,
não retirou a exigência de idade para guarda municipal. É lamentável.
Lamentável. E, por isso, já fizemos a indicação de um outro concurso
para guarda municipal e também para agente de trânsito do Estado do
Maranhão, novo concurso para guarda municipal e também para agente
de trânsito do Estado do Maranhão. Ainda falando de direitos dos
trabalhadores, a nossa luta pela aprovação do adicional noturno para os
policiais militares do Estado do Maranhão. Uma dívida antiga do Estado
Maranhão. Já é realidade em alguns Estados, os policiais militares têm
o adicional noturno, Polícia Civil do Estado do Maranhão tem adicional
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noturno e não temos adicional noturno para a Polícia Militar. Deputado
Wellington continua firme na luta pela aprovação do adicional
noturno para todos os policiais militares e bombeiros do Estado do
Maranhão. Senhor Presidente, se avizinha uma nova greve de ônibus,
já encaminhamos inclusive uma indicação, uma solicitação ao prefeito
de São Luís, para que ele possa dar atenção e solucionar o problema,
que a cada dois ou três meses, nós tomamos um susto e esse susto
se concretiza na realidade paralisação de ônibus, os alunos perdendo
aula, muitos pais de família deixando de trabalhar, gastando mais com
Uber, com mototáxi, então o prefeito de São Luís, por gentileza, dê
atenção para que a solicitação dos motoristas de ônibus, dos cobradores
de ônibus, que nós fomos o único deputado que denunciou a retirada
dos cobradores, uma luta incessante, aqui na tribuna da Assembleia
Legislativa. Então uma luta permanente em defesa dos trabalhadores,
motoristas e cobradores de ônibus. Por último, Senhor Presidente,
como o tempo vai concluir, me conceda um ou dois minutos para
que eu possa tratar do último assunto, por gentileza. Já foi autorizado
pelo Presidente, pessoal da Mesa, por favor. Ok. Muito obrigado. Nós
tínhamos solicitado no início da semana passada, que tanto o Governo
do Estado como a Prefeitura de São Luís liberasse os ônibus, de forma
gratuita, para que os candidatos a prova do Enem pudessem realizar a
prova. Doutor Alberto, doutor Gabriel defensores públicos, vejam só
o absurdo, os ônibus foram liberados no período eleitoral, quer dizer
quer é importante durante a eleição, e não é importante liberar no dia
do Enem? Para ajudar a melhorar o futuro dos nossos alunos, muitos
não têm condição de sair de casa, pagar quase R$ 5,00 reais para ir,
aí quase R$ 5,00 para voltar, e solicitamos com antecedência tanto ao
Governo do Estado como a Prefeitura. E o que fizeram? Nada! Estamos
diante da segunda prova, segundo dia de prova no próximo domingo,
chegou o momento de se redimir, chegou o momento de fazer alguma
coisa, e nós não estamos aqui subir à tribuna para cobrar só do prefeito,
nós cobramos tanto do prefeito como do Governo do Estado. Afinal
de contas, são 130 mil candidatos inscritos para a prova do Enem, no
Estado do Maranhão e, aproximadamente 20% candidatos faltaram a
prova pelos motivos mais diversos. Mas não queremos crer que foi por
ter que pagar uma passagem de ônibus altíssimo, estamos renovando o
pedido, solicitando ao Governo do Estado e à Prefeitura de São Luís,
que libere os ônibus, no próximo domingo, para os 130 mil candidatos
inscritos na prova do Enem. É uma luta do professor e deputado
Wellington do Curso, em defesa dos estudantes, dos alunos e de todos
que vão fazer a prova do Enem. Governador do Estado do Maranhão,
prefeito de São Luís, liberem os ônibus no domingo para os candidatos
que vão fazer a prova do Enem.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - O último orador inscrito, deputado Roberto Costa.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa. Eu subo
a essa tribuna, hoje, mais uma vez, para fazermos uma reivindicação,
pra mim que é importante, ali pra região do Médio Mearim, para
nossa cidade Bacabal. Bacabal é um dos municípios mais, digamos
assim, mais importantes daquela região, pela sua estrutura de serviços
que presta para toda aquela região. E, consequentemente, existe toda
uma demanda em todos os setores para o município de Bacabal, na
educação, na saúde, na infraestrutura, e hoje Bacabal tem sofrido muito
e a região do Médio Mearim pela falta do Instituto Médico Legal, em
Bacabal. Hoje, os casos que acontecem, inclusive de crimes ali na
região, existe uma grande dificuldade, inclusive por parte da polícia
de fazer todo levantamento em função da necessidade dos exames que
são necessários que só o Instituto Médico Legal é capaz de fazer. A
cidade Santa Inês, no ano passado, foi agraciada já com o Instituto
Médico Legal, atende ali aquela região, também, do Alto Turi, mas
a região do Médio Mearim ainda existe uma grande necessidade do
IML. Nós temos uma rede hospitalar em Bacabal importantíssima, bem
estruturada, temos o Hospital Regional Laura do estado que atende toda
aquela região, nós temos a UPA, em Bacabal, que tem prestado um
grande serviço também não só para Bacabal, mas para toda a região.
Mas o Instituto Médico Legal ele se torna fundamental, hoje, na vida da
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nossa região. E a população de Bacabal, as instituições, hoje, cobram,
necessitam que o Instituto Médico Legal também seja instalado em
Bacabal. Eu não tenho dúvida que o prefeito Edvan Brandão dará todo
apoio e o suporte necessário. Como inclusive os outros deputados que
estão vindo aqui também junto à Assembleia. Então, é uma discussão
que nós queremos já iniciar, reivindicar, já tive essa conversa com o
governador Carlos Brandão, inclusive na cidade de São Luiz Gonzaga,
quando ele esteve lá. Temos o apoio inclusive da seccional da OAB,
em Bacabal, por meio da presidente, Dra. Andréa, também que se fez
presente nessa conversa com o governador, para que a gente possa junto
ao governo, fazer com que o governo possa fazer a implantação do IML
na nossa cidade, porque se torna fundamental para a nossa estrutura,
para a questão dos crimes, para a questão das mortes que acontecem
e que precisam de um laudo, e que este serviço não é prestado hoje
na nossa cidade, nem na nossa região. Então, eu faço um apelo ao
governador Brandão, tenho certeza de que já é sabedor dessa situação,
para que a gente possa fazer uma união entre todas as forças também
do governo com a sociedade civil organizada, para que a gente possa
levar o IML, para a cidade de Bacabal, o que depender do deputado
Roberto Costa, por meio das nossas emendas, também vamos participar
com a indicação de uma emenda nossa para ajudar também o governo
nesta implantação, porque o IML se torna fundamental para a cidade
de Bacabal e para a região do Médio Mearim. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Ordem do Dia.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, Questão de Ordem, deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, Questão de Ordem, deputado
Wellington do Curso. Senhor Presidente, tendo em vista que o projeto
de lei que nós estamos lutando há quase 60 dias nesta Casa, para que seja
aprovado, e ele não está na pauta de hoje, para apreciação. Eu gostaria
de solicitar, solicito conferência de quórum, por gentileza, para que
pudesse entrar na pauta ou então justificativa para que ele possa entrar
na pauta na próxima sessão, então solicito conferência de quórum,
tendo em vista que o PL 161 não entrou na pauta para a votação hoje.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL – Solicito que zere o painel e os deputados confirmem
a presença. Encerrada a conferência de quórum. Fica transferido para
a próxima sessão a Ordem do Dia. Comunicado: comunicamos aos
Senhores deputados e deputadas que teremos Sessão Solene, às 11h, de
hoje, para a entrega da Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman,
ao desembargador Lourival Serejo, por iniciativa do deputado Duarte
Júnior. Por isso, solicito que os deputados que utilizarem a tribuna sejam
bem breves para que a gente possa estar no horário da programação.
Tempo de Partidos ou Blocos, Progressista: deputado Arnaldo, declina.
Progressista. PSD, Partido Social Democrata: deputada Mical, até 6
minutos, com direito a apartes.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - A Deus seja a Glória! Senhor Presidente, Mesa
Diretora, deputados e deputadas. Eu vim aqui me juntar ao nosso querido
deputado Yglésio, dizer ao deputado Yglésio que conte conosco, com
o nosso apoio, eu sou também uma das pessoas aqui desta Casa, dos
deputados que já sofreu perseguição política, ou melhor, violência
política a mulher. Então, por parte desse senhor chamado Capelli, eu
já sofri muito, fui vetada de algumas coisas que tenho o direito, como
a nossa Emenda Impositiva, então, tudo o que ele pôde me atrapalhar
durante essa Legislatura aqui, ele tem feito para me atrapalhar. Então,
conte conosco aí, com o nosso apoio no que for preciso dentro desse
processo aí que V.Exa. agora já foi intimado e vai responder. Quero
também aqui dizer, minha gente, acerca das manifestações populares
que vêm ocorrendo em inúmeros locais do País em frente aos quartéis, e
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a gente vê que a grande imprensa ignora os atos, e o mais triste que eles
chamam esses atos, esses movimentos, chamam de antidemocráticos. A
mídia não está enxergando, mas nós que temos acesso às redes sociais,
graças a Deus, que é uma ferramenta que fez com que a gente de alguma
maneira tivesse uma informação verídica de muitas coisas que, outrora,
antes, a gente era manipulado por informações inverídicas, agora nós
temos a população que nos transmite e nos informa assim, de modo
verdadeiro, e eu quero aqui dizer aos nossos amigos maranhenses que
estão nas porta dos quartéis, o que eu percebo e a gente vê que eles
estão atrás de algum líder, o STF está atrás de algum líder, mas nós
sabemos que não tem líder nenhum, realmente, é a vontade popular,
as pessoas, as famílias de bem, maranhenses e do Brasil que vão às
portas dos quartéis reivindicando coisa que outrora somente depois de
resultado de eleições é que candidatos inconformados com resultado
davam entrada pra questionar, inconformado, né, com, às vezes, de ter
perdido a eleição, e agora é diferente, é o povo, é uma manifestação
pacífica, e olha só, as armas que usam é a oração, é o louvor, a gente
percebe lá que são crianças, famílias de bem que, realmente, quer
saber a questão da lisura do resultado da eleição, simplesmente, não
estamos sendo vistos, mas Deus é conosco e creio que haverá sim
alguma coisa para que o oculto, Deus vai fazer com que o oculto seja
revelado, porque se não houve acesso, as Forças Armadas não tiveram
acesso ao código fonte, como é que a gente pode acreditar realmente,
na veracidade deste resultado? Então, eu fico assim impressionada
como é que tem várias pessoas incomodadas com esses manifestos, tem
uns dizendo assim, pessoas políticas aqui do nosso Maranhão: “gente,
dão conselho, é uma função de proteção familiar para essas pessoas”.
Não estão fazendo nada demais. Só estão lá reivindicando, querendo
ver realmente, saber realmente do resultado de forma com lisura, com
justiça. São essas as minhas palavras, Senhor Presidente, e deixo aqui,
dizer que apoio, eu apoio realmente esses atos democraticamente, que
eles estão ali em todo o Brasil e aqui no Maranhão, a gente vê que
tem muitas pessoas indo. É nosso direito de cidadão e triste também de
várias situações, no caso de ser cerceado o direito aí de várias contas de
parlamentares e de outras pessoas, de jornalistas como o parlamentar
colega meu, Deputado Kennedy, de Santa Catarina, que teve as suas
contas derrubadas. Infelizmente, nós estamos aí em dias tenebrosos, dia
de trevas, mas nós queremos saber realmente se esse processo eleitoral
teve mesmo lisura. Quero aqui pedir oração aos amados, que orem pelo
nosso Brasil, orem pelo nosso Maranhão, porque do jeito que está, as
coisas estão indo de mal a pior, e só Deus para ter misericórdia de nós.
São essas as minhas palavras, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Bloco Parlamentar Independente MDB/PV,
declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Marco
Aurélio, declina. Bloco Parlamentar Democrático PDT/PL/PSC/União
Brasil, Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O
Deputado Vinícius Louro não se encontra está em atividade externa,
o vice-presidente do bloco, do líder do bloco, Deputado Wellington do
Curso, utilizar o tempo, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - O senhor tem até 17 minutos, Deputado Wellington
do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia, que Deus seja louvado! Eu aproveito a oportunidade do tempo do
bloco de hoje, mais uma vez, para agradecer a Deus e agradecer a
população do Estado do Maranhão por me reconduzir o mandato de
deputado estadual pela terceira vez. Chegamos, pela primeira vez, em
2014, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, sem sangue
na política, sem sobrenome na política, com votos limpos, votos
honestos, votos verdadeiros. Sem apoio de nenhum prefeito, de nenhum
vereador e nenhuma liderança, votos de alunos, ex-alunos, professores.
Voto de uma sociedade que acredita na política diferente, votos de uma
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população que acredita em uma política melhor e é isso que temos
feitos, fizemos dessa forma no primeiro mandato, e logo com um ano e
um ano e meio, nós fomos candidatos a prefeito de São Luís e ficamos
em terceiro lugar na disputa com mais de 100 mil votos e fomos para
reeleição, em 2018. Uma eleição muito difícil em 2018, já fazíamos
oposição ao governo do Estado do Maranhão e passamos por toda
perseguição, toda pressão de oposição ao todo poderoso ex-governador
Flávio Dino, ex-juiz federal, por fazer o correto, por fiscalizar, por
cobrar, e talvez contrariar os anseios do ex-governador Flávio Dino.
Mas conseguimos a reeleição em 2018, graças a Deus, mais uma vez e
graças também à população do Estado do Maranhão. Em 2020, nós
éramos pré-candidato a prefeito de São Luís, infelizmente, fomos
retirados da disputa mesmo estando em segundo lugar, em alguns
lugares em terceiro lugar na disputa, lembro-me bem da época que em
algumas pesquisas Eduardo Brade que vinha do recall do segundo turno
da eleição 2016, em primeiro lugar, e as pesquisas apresentavam,
apontavam, algumas vezes o Deputado Wellington do Curso em
segundo lugar, deputado Duarte em terceiro lugar. Outras pesquisas
mostravam o Deputado Duarte Júnior em segundo lugar, o Deputado
Wellington do Curso em terceiro lugar. Aproveitando aqui a presença
Deputado Duarte Júnior, eleito deputado federal, que, em 2020,
deputado Duarte, em algumas pesquisas, nós reversávamos o segundo e
o terceiro lugar, o Braide com recall da eleição anterior em primeiro,
nós revezávamos em 2º e 3º lugar, Neto Evangelista muito atrás da
gente, não chegava nem a dois dígitos ainda e nós já chegávamos a 10,
12, chegamos inclusive a revezar 14, 15%, dois dígitos, nós dois. E
naquele momento, eu sofri um golpe antidemocrático e que me retirou
da disputa à Prefeitura de São Luís. Um ato covarde. Um ato democrático
do partido do qual eu fazia parte da época, PSDB, presidido pelo
senador Roberto Rocha. Eu fui impedido, retirado da disputa. Se eu
disser que não sofri naquele período, eu estaria mentindo para vocês,
porque era um sonho acalentado no meu coração. Havia disputado a
eleição anterior para prefeito, havia ficado em terceiro lugar. Não fui
para o segundo turno em 2016, dado as minhas carências, as minhas
dificuldades, desde financeiras, desde apoios. Enfim. Mas o sonho é
acalentado disputar a Prefeitura de São Luís, estava presente bem viva
em 2020. Prova disso, como já falei, vou repetir. Sempre revezando
segundo ou terceiro lugar na disputa como pré-candidato, em 2020.
Eleição de 2022, uma eleição muito difícil, com as novas regras. Uma
disputa muito acirrada. Uma disputa muito difícil com grandes nomes,
e grandes poderios para a disputa da eleição. Prova disso que no mesmo
partido que o meu, eu disputei com o irmão do prefeito de São Luís,
Fernando Braide. Com todo poder da máquina pública, com todo poder
da prefeitura, com todo poder das secretarias, com todo poder de
vereadores, de apoio na Câmara Municipal, com todo o apoio de
suplentes de vereadores de São Luís. Estavam na máquina, estavam na
Prefeitura. Então, uma eleição muito difícil para disputar, principalmente
no maior reduto que nós tínhamos, que era São Luís, mas, graças ao
nosso bom Deus, graças a Deus e a população do estado do Maranhão,
de São Luís, nós renovamos o nosso mandato para deputado estadual. E
nós só temos a agradecer a Deus. E muitas pessoas às vezes não
compreendem por que eu tenho falado, por que eu tenho feito esse
reconhecimento, mas é porque foi eleição realmente muito, mas muito
difícil. Prova disso, da nossa seriedade, da nossa responsabilidade, o
nosso compromisso. Nós recebemos a notícia, nós somos o primeiro
político eleito em 2022 que teve todas as suas contas aprovadas pelo
TRE, sem restrição. Dada a seriedade, a responsabilidade, o
compromisso que nós temos com a verdade e, principalmente, com a
Justiça Eleitoral. Nós somos o 1º deputado estadual, o 1º político eleito
que teve todas suas contas aprovadas, sem nenhuma restrição. Isso é
fruto de muito trabalho, agradecer a nossa assessoria jurídica, nossa
assessoria contábil, e todos os nossos assessores que trabalhavam, todos
os voluntários que trabalharam, todos que acreditaram. E nós fazemos
aqui esse reconhecimento, ser o primeiro político eleito e ter as contas
aprovadas, sem nenhuma restrição, não é um trabalho somente do
deputado Wellington, é um trabalho coletivo, é um trabalho de todos. E
é por isso que eu parabenizo a assessoria jurídica, assessoria contábil,
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todos os assessores voluntários, todos que trabalharam para nossa
reeleição. E é com muito orgulho que hoje nós destacamos o primeiro
político eleito no Maranhão a ter as contas aprovadas, sem nenhuma
restrição. Respeito à Justiça Eleitoral, respeito à população do
Maranhão, respeito à Justiça Eleitoral, e assim que nós fazemos política,
com muita seriedade, com muita responsabilidade. Muito obrigado a
todos que ajudaram, que contribuíram para que as nossas contas fossem
aprovadas na Justiça Eleitoral sem nenhuma restrição. Primeiro político
eleito com as contas aprovadas no estado do Maranhão. E eu quero
aproveitar a oportunidade também, não sei se encontra no plenário. Ao
amigo, Deputado Fábio Macedo. Hoje, conversamos sobre a
possibilidade, de fusão do partido qual eu faço parte do PSC, que é
comandado pelo deputado federal Aluísio Mendes, a possibilidade de
fusão com o Podemos, hoje recebi um grato convite, fiquei muito
lisonjeado pela confiança do amigo deputado Fábio Macedo. Que na
possibilidade de fusão, do PSC, então fiquei muito feliz com o convite
do deputado Fábio Macedo, que é o presidente do Podemos, que há
possibilidade da fusão do PSC, do partido qual eu faço parte, que é
presidido pelo deputado federal Aluísio Mendes. A possibilidade de
fusão do PSC com o Podemos. E hoje eu recebi o convite, fiquei muito
lisonjeado, muito feliz. Deputado Fábio Macedo, falando se realmente
acontecer a fusão do PSC com o Podemos, que eu não saia da fusão, que
eu continue no PSC e no Podemos, que inclusive eu terei o partido para
disputar a Prefeitura de São Luís, em 2024. E eu fico muito feliz, porque
um desejo da população do estado do Maranhão, nasceu no coração do
povo, nasceu no coração da população, e eu estou à disposição para
disputar a Prefeitura de São Luís, em 2024. Já me coloco à disposição
como pré-candidato a prefeito de São Luís, em 2024. E agradeço ao
amigo deputado Fábio Macedo, por conceder o espaço do partido, do
qual ele preside, para que nós possamos disputar a Prefeitura de São
Luís. Fábio Macedo, muito obrigado, amigo, muito obrigado de
coração. Senhor Presidente, no tempo que me resta, quero aproveitar
para destacar que o governador Carlos Brandão acabou de anunciar, o
governador Carlos Brandão acabou de anunciar a gratuidade do
transporte público em São Luís e em Imperatriz. Nós já havíamos
solicitado tanto à Prefeitura como o Governo do Estado, nós não
solicitamos somente à Prefeitura, solicitamos aos dois, e graças ao
nosso pedido, a nossa solicitação, o Governo do Estado acabou de
autorizar a gratuidade do transporte público, no próximo domingo, para
a prova do ENEM. Agora, continuamos solicitando, cobrando ao
prefeito Eduardo Braide que também possa fazer a liberação da
gratuidade do transporte público em São Luís, para que os candidatos
em São Luís possam ser beneficiados. Parabéns, governador Carlos
Brandão, pela sensibilidade, mas também somente após a nossa
solicitação, ouçam bem, após a nossa solicitação na Assembleia e aqui
na tribuna, o governador do Estado liberou o transporte gratuito Região
Metropolitana, São Luís e em Imperatriz para a prova do ENEM, e
agora continuamos na cobrança, para que eu prefeito Eduardo Braide
também libere, lembrando que cobramos tanto do Governo do Estado
como da Prefeitura, afinal de contas, são cento e trinta mil candidatos
inscritos na prova do ENEM. Governo do estado já liberou, continuamos
com a cobrança, para que a Prefeitura de São Luís também libere a
gratuidade para todos estudantes em São Luís.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Escala de Reserva: Partido Podemos, declina.
V – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - 10 minutos, com apartes. Ouço o deputado Duarte
Júnior.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Questão de Ordem, eu queria parabenizar o Governador
Carlos Brandão, que tuitou a seguinte informação: atenção, autorizei
a gratuidade no transporte semiurbano na Região Metropolitana de
São Luís e de Imperatriz, neste domingo, 20, para os estudantes que
farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o benefício será concedido
no cartão do estudante, a regulamentação será feita e divulgada pela
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MOB. o Governador acabou de mandar aqui a mensagem para o meu
WhatsApp. Por isso, eu quero parabenizar o nosso governador Carlos
Brandão que atendeu o pedido de vários parlamentares aqui que estão
do lado da educação, do lado dos jovens, do lado de garantir mais
oportunidades a todos, parabéns, Governador Carlos Brandão, pelo
gesto, pela ação concreta, e sirva de exemplo ao prefeito de São Luís,
Eduardo Braide. O governador Brandão está mostrando que bota para
resolver, está mostrando que está do lado do consumidor, enquanto isso
o prefeito não disse a que veio e está deixando os nossos consumidores,
os nossos estudantes, sem a oportunidade de ter acesso a um transporte
público gratuito, de qualidade, e em um momento tão importante e
tão decisivo, que é a prestação do Exame Nacional do Ensino Médio.
Parabéns, Brandão, e agora está resolvido.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Acabei de receber, deputado Duarte, mensagem
de três estudantes de Imperatriz também agradecendo ao governador
Carlos Brandão. E eu retransmito aqui o agradecimento pela liberação
do transporte semiurbano, na cidade Imperatriz, também, na qual eu
represento e teve o pedido de vários deputados pela sensibilidade dos
gestores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.
Ata da Centésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis de novembro de dois
mil e vinte e dois.

Rios.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo

Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical Damasceno.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende,
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora
Socorro Waquim, Ricardo Rios, , Roberto Costa, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal,
Duarte Júnior, Glalbert Cutrim, Márcio Honaiser, Neto Evangelista,
Othelino Neto (em missão institucional), Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, 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. Não houve oradores inscritos no tempo destinado ao Pequeno
Expediente Assim como não houve número regimental para apreciar a
matéria, que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito, assim
como não houve indicação de Deputados para falar no horário destinado aos Partidos ou Blocos. No Expediente Final, falou o Deputado
Paulo Neto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão,
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada,
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 16 de novembro de 2022.
Deputado César Pires
Presidente, em exercício,
Deputado Ricardo Rios,
Primeiro Secretário, em exercício
Deputada Mical Damasceno
Segunda Secretária, em exercício
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 779/2022, de 10 de novembro de 2022, nomeando
JACILENE DE JESUS LICA OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
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