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PRESIDENTE

Dep. Ariston
VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  30 / 11 / 2022 – 4ª FEIRA

PROGRESSISTA – ...........................................................09MINUTOS 
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

ESCALA RESERVA 
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 30.11.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETOS DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 242/2022)

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 058/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR LUIZ ABE-
LARDO DE CARVALHO LINS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO. 

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 059/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR  JOSÉ AU-
GUSTO DINIZ NETO. COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO. 

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 060/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR  THYAGO 
RIBEIRO SOARES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO. 

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO DE ORDINARIA 

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 061/2022, DE AU-
TORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONCEDE 
MEDALHA MANUEL BECKMAN AO CINEASTA JAYME MON-
JARDIM MATARAZZO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 064/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONCEDE TÍ-
TULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO JUIZ PAULO MONT 
ALVERNE FROTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA.

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

6. REQUERIMENTO Nº 286/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO PAULO NETO, SOLICITANDO QUE SEJA ENCA-
MINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO O 
SENHOR CARLOS BRANDÃO, BEM COMO AO SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA SAÚDE O SENHOR TIAGO FERNANDES, RE-
QUERENDO A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL – INFANTIL 
DE ALTA COMPLEXIDADE NA REGIÃO DO BAIXO PARNAIBA, 

COM SEDE NA CIDADE DE CHAPADINHA. 
7. REQUERIMENTO Nº 427 /2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE APÓS APROVA-
ÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRA-
MITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A 
PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE  RESOLUÇÃO  LEGIS-
LATIVA Nº 61,64,67,68,69/2022, DE SUA AUTORIA;.  

8. REQUERIMENTO Nº 428 /2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE REGISTRE 
NOS ANAIS DA CASA O ENVIO DE CONGRATULOAÇÕES E 
APLAUSOS AO SENADOR ELEITO FRAVIO DINO, PELA POSSE 
NA ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS – AML. E INDICA-
ÇÃO PARA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DO GOVERNO FEDE-
RAL. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 30/11/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 72/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À JOSÉ 
ANTÔNIO GORGEN, EMPRESÁRIO, REFERÊNCIA NO RAMO 
AGRONEGÓCIO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 447/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO EDUCACIONAL SHEK-
NAH, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 448/2022, DE AUTO-

RIA DA MESA DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE A MANUTEN-
ÇÃO NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, DOS PERCENTUAIS DE 21,7% DECORREN-
TES DE AÇÕES JUDICIAIS EM FACE A LEI ESTADUAL Nº 8.369, 
DE 29 DE MARÇO DE 2006.

MOÇÃO Nº 25/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELEN-
TÍSSIMO IVO REZENDE, PARABENIZANDO PELA ELEIÇÃO 
COMO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DO MARANHÃO (FAMEM).

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 70/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, CONCE-
DE A MEDALHA “MARIA ARAGÃO” AO SENHOR JOSÉ AHIR-
TON BATISTA LOPES, DIRETOR REGIONAL DO SENAC NO 
MARANHÃO.

PRIORIDADE – 3ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2022, DE AU-

TORIA DO PODE JUDICIÁRIO, ALTERA O PARÁGRAFO 14 DO 
ART. 60-C DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDI-
CIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO (LEI COMPLEMENTAR 
Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991), COM REDAÇÃO DADA 
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 249, DE 9 DE JUNHO DE 2022.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 444/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE ASSEGURA 
ÀS MULHERES O DIREITO A TER ACOMPANHANTE, PESSOA 
DE SUA LIVRE ESCOLHA, NAS CONSULTAS E EXAMES, IN-
CLUSIVE OS GINECOLÓGICOS, NOS ESTABELECIMENTOS 
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PÚBLICOS E PRIVADOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 445/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO DE CULTURA E SOCIALIZA-
ÇÃO COMUNIDADE VIVA DE SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 67/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BE-
CKMAN” AO SENHOR BRUNO DANTAS.  

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 68/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOR-
GE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FRANCISCO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 69/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR GIO-
VANNI RAMOS GUERRA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 71/2022, 
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, ALTERA A REDAÇÃO DO 
ART. 7º, DO REGIMENTO INTERNO (RESOLUÇÃO LEGISLATI-
VA Nº 449/2004) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA.

Diretoria Geral de Mesa, 30 de novembro de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Ama-

ral.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto 

Costa.

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, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Márcio Honaiser, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Profes-
sor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, 
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Braga, Hélio 
Soares, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios e 
Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - 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 do texto bíblico e da Ata da 
sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - 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 RILDO AMARAL – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 072 /2022

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense à José Antônio Gorgen, empre-
sário, referência no ramo agronegócio do 
Estado do Maranhão. 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense à José 
Antônio Gorgen, natural de Não-Me-Toque, Rio Grande do Sul.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - Márcio José Honai-
ser - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

José Antônio Gorgen, mais conhecido como “Zezão, nasceu na 
cidade de Não-Me-Toque no Rio Grande do Sul, veio para o Maranhão 
aos 19 anos de idade, desbravou os cerrados do MA e PI, com foco, 
garra e determinação, aliado aos esforços de um time de profissionais, 
construiu o complexo RISA S/A que em 2022 completou 40 anos de 
desenvolvimento no agronegócio brasileiro e com a integração de mais 
duas empresas adotou um novo nome para a companhia que passa a se 
chamar GEES S/A. 

Com atuação nos segmentos de agricultura como uma das maio-
res do agro do nordeste do Brasil, atuando nos segmentos de Defen-
sivos, Fertilizante, Agricultura, Logística, Máquinas, Pivôs e Trading, 
faturando mais de 1 bilhão de reais por ano.

José Antônio Gorgen está hoje entre os mais influentes do Agro, 
contribuindo com o desenvolvimento do setor, para tornar o Brasil um 
exemplo global na produção de alimentos. Sua dedicação ao desenvol-
vimento do agro e capacidade de liderança é exemplar.

Pai de 6 filhos e avô de 6 netos, o maior legado que Jose deseja 
deixar para o Maranhão é ser capaz de construir uma grande empresa 
pautada nos valores corretos do crescimento e dever com a sociedade.

fertilizantes com matéria-prima; secagem e armazenagem de 
grãos; transporte da produção e, ao longo dos anos, a empresa tem se 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”, em São Luís, 21 de novembro de 2022. - Márcio José Honai-
ser - Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 7133 / 2022

Senhor Presidente, 
 
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-

vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado,  Carlos Orleans Brandão Junior e ao Senhor 
Secretário de Estado de Infraestrutura (SINFRA-MA), Aparício Ban-
deira Filho, solicitando a construção da estrada de asfalto que liga 
a BR-226 à MA-331 (trecho que interliga a BR-226 ao município de 
Governador Luís Rocha).

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. - São Luís, 24 de novembro de 2022. - Daniella – Deputada 
Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO N° 7134 / 2022

Senhor Presidente, 
 
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-

vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Carlos Orleans Brandão Junior e ao Senhor 
Secretário de Estado de Infraestrutura (SINFRA-MA), Aparício Ban-
deira Filho, solicitando a construção da estrada de asfalto que liga 
as cidades de São João do Sóter à Gonçalves Dias (referente ao tre-
cho da MA-127).

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. - São Luís, 24 de novembro de 2022. - Daniella – Deputada 
Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RILDO AMARAL – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Registro a presença, no plenário, do deputado eleito, Fernando Braide. 
Seja bem-vindo, deputado.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revisão 

da oradora) - A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa Diretora, 
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, mais uma vez, eu subo esta 
tribuna justamente para falar a todos os nossos irmãos maranhenses e a 
todo o povo maranhense que estão aí nos assistindo por meio das redes 
sociais que, na verdade, os cristãos maranhenses estão sofrendo pelas 
reiteradas práticas, reiteradas vezes essas práticas aí de perseguição 
religiosa, Deputado Yglésio. Eu devo aqui relembrar que já denunciei, 
nesta tribuna, o caso do povoado Curral dos Crentes, onde tentaram 
impedir o trabalho evangelístico que acontecia ali. Também denunciei 
a situação, no município de Coroatá, onde um pastor foi preso por uma 
juíza em pleno período eleitoral. Também denunciei desta tribuna o 
ataque sofrido pelos irmãos que estavam evangelizando no bairro Vila 
Nova, aqui em São Luís, que foram atacados por um sujeito conhecido 
por João Curador, que jogou até produto inflamável nos irmãos. A 
quarta denúncia que eu fiz, vamos relembrar aqui, foram as fake news 
produzidas por uma mídia mentirosa. Não estou aqui generalizando, 
mas aqueles que divulgaram essas fake news de que o pastor Charles 
Douglas e mais outros irmãos foram até a porta de uma casa de matriz 
africana para tentar interromper o culto que eles faziam. Por último, 
tomei conhecimento, agora, esses dias, de um crime que foi cometido 
por um bandido que entrou armado numa igreja evangélica no povoado 
Queluz, que fica no município de Anajatuba, minha cidade natal. Lá, 
ele cortou a mão de uma senhora, desferiu golpes de facão contra outro 
senhor que até agora, até hoje, está internado no hospital Socorrão II. 
Assim, meus irmãos, a situação se agravou devido os irmãos tentarem 
construir um templo de alvenaria. Há mais de 14 anos, eles vêm 
tentando construir, mas sem sucesso. Daí, uma senhora, sabendo da 
vontade de eles realizarem esse sonho de construir essa igreja e estando 
em tratamento de saúde em estado terminal, antes de falecer, doou esse 
terreno, onde era a casa dela, para a igreja, tudo documentado. Esses 
dias, o pastor Jeferson, que era o presidente do campo até então, foi 
levar um material para iniciar a construção. Chegando lá, colocou o 
tijolo, colocou a areia e, no momento que eles estavam, lá chegou um 
cidadão com um facão tentando agredi-lo fisicamente. Mas, graças a 
Deus, naquele momento, não aconteceu nada contra a vida do pastor. No 
entanto, pasmem os senhores, insatisfeito, no mesmo dia que aconteceu 
o culto, na porta lá dessa congregação onde eles se congregam, que é de 

barro coberta de telha brasilit, à noite, quando eles fizeram o culto, ele 
retornou à igreja e proferiu esses golpes de facão nas pessoas, inclusive 
um casal de irmãos, infelizmente, foi ferido de uma maneira brutal. Eu 
quero aqui pedir aos nobres colegas, pois já está se repetindo por várias 
vezes essa perseguição religiosa. Eu tentei ir, eu tentei resolver essa 
questão, sabendo de tudo que estava acontecendo nesse povoado. Eu 
fui até o povoado Queluz, fui com dois seguranças, também chamamos 
uma viatura do município de Itapecuru para nos dar reforço, o coronel 
Jinkings nos ajudou a articular sobre isso, e ai de nós se não tivéssemos 
levado essa segurança e também essa viatura policial porque eu acho 
que eu não teria saído viva de lá. Quando chegamos lá, fomos conversar 
com os nossos irmãos que sofreram esses ataques e, depois, o senhor 
chegou lá próximo a essa reunião que estava acontecendo. Eu pedi para 
ter uma conversa pacífica com os membros. Essas pessoas que estão 
envolvidas com os ataques aos irmãos lá no município de Queluz fazem 
parte da Associação do Povoado Queluz, que é uma área quilombola. 
E aí nós tentamos conversar com eles, mas não teve acordo. Eles 
gritaram comigo, falaram depois, ao sair, palavrões, agrediram com 
palavras de baixo calão o pastor, que é o presidente do campo, e assim 
ficaram do jeito que eles quiseram. Não querem que nós construamos 
a igreja lá no povoado Queluz. E essa é a minha tristeza! V.Exas. não 
imaginam que, quando eu estava lá conversando com ele, eles me 
abordaram e perguntaram para mim: “Você votou em Bolsonaro”. E eu 
disse: “O que isso tem a ver com esse assunto aqui?”. Quer dizer que a 
perseguição agora é para quem votou em Bolsonaro. Eu disse que nada 
tem a ver a história de quem votou em Bolsonaro com esse assunto 
que nós queremos resolver. “Não, não vamos deixar construir igreja!”. 
Então, nós vamos procurar o nosso direito, já acionamos a assessoria 
jurídica para tomar providências porque do jeito que está acontecendo 
ali nós não podemos permitir. Nós entramos em contato com o pastor 
presidente das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão para falar 
sobre a gravidade do assunto, e assim o conselho da nossa convenção 
achou por bem transferir de lá o pastor Jeferson. Eu quero aqui dizer ao 
nosso querido pastor Jeferson e aos nossos irmãos do povoado Queluz 
que nós estamos aqui para apoiá-los. Vocês não estão sós. Essa é uma 
causa nossa e nós vamos tomar providências sobre isso. São essas 
minhas palavras, Senhor Presidente. Assim agradeço a todos que estão 
nos ouvindo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu venho aqui nesta 
tribuna, Senhor Presidente, chamar a atenção para uma situação que 
tem acontecido na cidade de Bacabal, que para mim é extremamente 
absurda. Lá em Bacabal, nós temos o Caipirinha, que é um lugar 
que faz festividade na cidade. Já é um lugar de mais de 30 anos. Lá 
tem o Restaurante da Tia Preta. Tem o Bar Caroço, além de outros 
quiosques que sempre funcionaram há mais de 30 anos e sempre tendo 
as festividades nos finais de semana. Para surpresa nossa, semana 
passada, o delegado regional de Bacabal, o Dr. Égiton Rocha, que está 
há pouco mais de três meses na cidade, resolveu intervir e proibir o 
funcionamento de festas naquela localidade. Ele, primeiro, se amparou 
numa lei, que, segundo ele, que não pode ter esse tipo de festa próximo 
de repartições públicas, de delegacia. Agora, o que causa estranheza 
para gente, que lá funciona há 30 anos. E a delegacia regional tem 
cinco anos de funcionamento, lá. Então, antes da delegacia começar 
a funcionar, lá, o restaurante da tia Preta já funcionava, lá, há 30 anos. 
E o pior de tudo isso, nós que vivemos em uma crise econômica, onde 
hoje os pais de família, as mães de família têm dificuldade de garantir o 
sustento da sua família, tem dificuldade de garantir o café da manhã para 
os seus familiares, o almoço e o jantar. Os ambulantes que trabalham 
lá procuram sobreviver por meio do comércio informal. E o delegado, 
porque, segundo ele, Deputada Socorro, o som tem atrapalhado, na 
verdade, diz que o sono dele, porque ele dorme lá na delegacia regional, 
quando dá o plantão dele. Só que ele esquece que quando ele dorme, 
quando ele acorda, no final do mês, ele recebe o contracheque com 
salário dele. Agora, as mães de família, os pais de família que vivem 
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dessa forma de trabalhar, de forma informal, procurando o seu sustento, 
procurando o sustento da sua família, se não trabalhar, se não passar 
à noite vendendo uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante, 
uma garrafinha de água, vendendo um churrasquinho, eles não terão 
como garantir, Deputado Antônio Pereira, o café da manhã do seu 
filho, dos seus netos. Ninguém trabalha no comércio informal porque 
quer, mas, às vezes, é a única solução, a única saída encontrada por um 
pai de família, por uma mãe de família para sobreviver, para garantir 
o sustento da sua família. E vem o senhor delegado, porque diz que 
tem o sono leve, agora impedir um lugar que funciona, como eu disse, 
há mais de 30 anos, enquanto a delegacia está lá, há cinco anos, e o 
absurdo que é! Já passaram outros delegados regionais, já passaram 
outros delegados, outros policiais civis, e nunca se teve problema em 
relação a isso. E muito fácil tomar uma decisão dessas contra um pai de 
família, contra uma mãe de família, contra uma pessoa que vive atrás 
do seu sustento. O que ele deveria se preocupar, às vezes, é com o nível 
de insegurança que a população vive e que ele não consegue atender 
às demandas da população, e aí vem abusar da sua autoridade contra 
pessoas mais humildes, contra pessoas mais pobres que não estão, 
de forma nenhuma, fazendo nada de errado, a única coisa que estão 
buscando é o sustento de suas famílias. Por isso, nós vamos fazer um 
apelo ao Secretário de Segurança e ao Governador Brandão para que 
possam intervir em relação a essa situação, porque é um absurdo o que 
esse delegado regional está fazendo com a cidade. Existe uma comoção 
na cidade em função dessa decisão arbitrária dele, absurda! Que ele 
venha usar da sua autoridade, que ele venha usar da sua força contra 
bandidos e não contra pais e mães de família. Às vezes, a corda só quer 
arrebentar do lado das pessoas mais fracas. Ele se sente incomodado 
porque o som atrapalha o seu sono, mas que ele tenha compreensão, 
que ele tenha sensibilidade, que ele tenha a humildade de compreender 
que quem perde o sono, verdadeiramente, é o pai de família e a mãe 
de família quando acordam e não têm um pão e um café para botar 
para os seus filhos e para os seus netos. Viemos denunciar esse absurdo 
do senhor delegado regional de Bacabal e pedir providências, porque 
nós vamos, inclusive, procurar a justiça para garantir o direito do pai 
de família, da mãe de família, das pessoas mais humildes da cidade 
de Bacabal, para, de forma honrosa, garantirem a sobrevivência da sua 
família. E é isto que nós queremos: que ele se preocupe em garantir 
a segurança do local, como inclusive elogio aqui a Polícia Militar da 
cidade de Bacabal que garante com seu trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que liberem o microfone para o Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Como existem, 
Senhor Presidente, outros delegados que trabalham em Bacabal e que 
são solícitos aos problemas da cidade. Agora esse Dr. Égiton chega e, 
com dois, três meses, não conhece a cidade, não deu a sua cara ainda 
para a bandidagem que é existente na cidade e vem tomar a sua atitude 
arbitrária contra as pessoas mais fracas da cidade, que são os pais de 
família, as mães de famílias que estão buscando o sustento dos seus 
familiares. Por isso, Senhor Presidente, nós vamos buscar, inclusive, a 
justiça para garantir que o pai de família e a mãe de família de Bacabal, 
que vivem do comércio informal, ali no Restaurante da Tia Preta, 
possam garantir o sustento de todos seus familiares. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas. Senhor Presidente, eu 
quero registrar que, no último final de semana, eu estive presenciando, 
participando e apoiando a Terceira Copa Dragos de Levantamento 
de Peso Olímpico, realizada em São Luís, e observando a grande 
quantidade de desportistas, homens e mulheres que realizam a prática 
desse esporte no Estado do Maranhão. Eu estava apoiando a equipe 
do amigo professor Hélio Gomes, ex-militar, trabalhou comigo no 
exército 24º BC, um cara sério, cara íntegro, muito dedicado e muito 
aplicado. Então, eu quero registrar aqui, na tribuna da Assembleia 

Legislativa, o trabalho do meu amigo Hélio Gomes, professor de LPO, 
pelo treinamento que ele deu para os seus atletas que competiram 
no último final de semana. Muitas mulheres lograram êxito, homens 
também lograram êxitos, mas eu chamo atenção para o esporte, para a 
necessidade inclusive da acessibilidade do esporte, para que esse esporte 
possa chegar mais às periferias, que mais pessoas possam participar. 
Inclusive, há um grande fenômeno do Estado do Maranhão, o jovem 
Caio que já é um atleta olímpico, já é um atleta da equipe brasileira, 
participou do último Pan-Americano. Estou registrando aqui os atletas 
maranhenses de levantamento de peso olímpico. Parabéns ao meu 
amigo, meu mestre, meu professor e grande guerreiro de selva que está 
nessa luta já há bastante tempo, e às vezes não tem o reconhecimento. 
Então, Hélio Gomes, parabéns, que Deus te abençoe, sucesso e, a partir 
de quinta-feira, já começo a treinar com você lá também. Um abraço 
grande, Hélio. Senhor Presidente Othelino, eu quero dar continuidade 
ao meu pronunciamento. Deputado Yglésio, libere aí dois minutinhos, 
por gentileza. Na última semana, eu fui chamado ao Palácio dos Leões 
para tratar de assuntos de interesse do Estado do Maranhão. Estive 
com dois secretários da Casa Civil de Articulação Política, falei dos 
nossos projetos em defesa dos professores, dos policiais, da melhoria da 
qualidade de vida da população. Terceira e única vez que eu fui ao Palácio 
dos Leões, fui duas vezes na gestão do ex-governador Flávio Dino, e 
fui agora na gestão do Carlos Brandão, a convite dos dois secretários. 
Na pauta, assuntos de interesse da população. Segundo, com relação ao 
pagamento de Emendas Parlamentares, a possibilidade de mandar essas 
emendas para melhorar a qualidade de vida da população. Terceiro, 
entramos numa pauta que era a Presidência da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Senhor presidente Othelino, aqui na tribuna 
desta Casa, eu já fui o primeiro a declarar voto a Vossa Excelência, em 
todas as oportunidades que eu tenho, eu tenho destacado isso, e nessa 
conversa no Palácio da mesma forma. Tenho conversado com outros 
deputados, amigos, parceiros na Assembleia Legislativa do Estado 
Maranhão, que têm interesse, que têm um desejo, que têm um sonho 
em presidir esta Casa. Perfeitamente compreensível, perfeitamente 
normal, tenho conversado com todos eles, e todos eles sabem da minha 
índole, do meu caráter, do meu procedimento, eu não sou traidor, não 
sou covarde, não sou de mi, mi, mi, não sou de frescura, eu não ando 
no gabinete de deputado para estar traindo, para estar prejudicando 
ninguém. Só tem dois gabinetes que eu ando na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, deputado César Pires, que é um grande amigo 
e na Presidência quando tenho que tratar alguma coisa de interesse 
da população com o presidente Othelino. E desses pré-candidatos à 
Presidência da Assembleia, eu tenho deixado bem claro que o Governo 
do Estado precisa ter o consenso, eu posso até ser oposição ao Governo 
do Estado, mas não quero ser oposição ao próximo Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, que haja o 
consenso, por parte do Governo do Estado. Mas não posso deixar de 
destacar o meu voto antecipado ao presidente Othelino. Por vários 
motivos, presidente Othelino. Mas nesse momento que eu já falei para 
classe política, quero falar para população do estado Maranhão, que, às 
vezes, não compreende, não entende, por que o deputado Wellington 
vota para o presidente Othelino, que é do PCdoB, que foi Presidente 
da Assembleia na gestão de Flávio Dino, e ele continua votando no 
presidente Othelino, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. Por vários atributos do meu presidente Othelino, por 
vários atributos, e é por isso que eu quero falar com você, população 
do Estado Maranhão, o presidente Othelino sempre viabilizou para 
que o meu mandato pudesse ser possível, realizável. O Deputado que 
mais realizou audiência pública na Assembleia Legislativa, Deputado 
Wellington do Curso. Isso graças ao presidente que é democrático, 
que é republicano e que me deu todas as possibilidades de realizar as 
audiências, tanto na Assembleia como fora da Assembleia. Segundo 
motivo, presidente Othelino, mesmo sendo do PCdoB, no mesmo 
partido do ex-governador Flávio Dino, foi incapaz, até hoje, de me 
chamar a atenção e repreender por qualquer coisa. Deputado oposição, 
não a Flávio Dino, mas ao o modelo de gestão a Flávio Dino. De forma 
fervorosa, de forma ferrenha, mas o presidente da Casa mesmo sendo 
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do PCdoB, até hoje, foi incapaz de me chamar a atenção, de repreender, 
mesmo de forma velada, de forma particular. É por isso que eu tenho 
respeito ao presidente Othelino, respeito. Terceiro, nos momentos de 
dificuldades, nos momentos de perrengues, nos momentos de aperreio, 
só quem sabe a alma humana, é quem sente o problema. Oito anos 
atravessando um deserto do Governo do Estado, que me ofereceu 
água para atravessar esse deserto, meu presidente Othelino. Então, 
presidente Othelino, Deputado Wellington do Curso tem algo chamado 
gratidão, lealdade, e isso, V. Exª., pode contar com seu amigo, com 
parlamentar e peço que os deputados mensurem isso. Reflitam isso, 
pensem nisso, e se tem algum problema, se tem alguma distância, de 
alguma coisa que converse com o nosso presidente, sempre acessível, 
porta aberta, permanentemente. Deputado de oposição, oposição 
fervorosa, mas tem o apoio da Presidência da Mesa para trabalhar, para 
realizar um bom mandato, um grande mandato, isso se dá porque o 
Presidente é republicano, é democrata, trata todos de forma igual. Ah, 
na Assembleia Legislativa existem diferenças, eu não estou preocupado 
com diferenças, eu estou aqui para declarar, mais uma vez, o meu voto 
ao meu presidente Othelino. Tentaram me persuadir de várias formas, 
me constrangendo, me colocando contra a parede, mas saibam que 
quem passou oito anos atravessando o deserto, não tem medo de passar 
mais quatro anos atravessando outro deserto. E eu não troco amores 
novos por amores antigos. Não troco aliados antigos, parceiros, e que 
me ajudaram, eu tenho gratidão, eu tenho reconhecimento e gratidão 
aqueles que me estendem a mão, aqueles que nos momentos que eu 
preciso e, principalmente, em defesa da população estendem a mão 
para mim e para população, Deputado Wellington não está sozinho. Eu 
trago aqui 24.800 mil votos honestos, votos limpos, votos conscientes 
da população do Estado do Maranhão, e eu tenho a oportunidade de 
realizar esse trabalho com o presidente Othelino. Para finalizar, algumas 
vozes tentaram me silenciar e me calar, Cristiane, Antônio Preto, 
tentaram me calar e dizendo: Mas você, presidente Othelino, tentaram 
me calar e dizendo: “Mas você é oposição a Flávio Dino, você vai votar 
no candidato de Flávio Dino?”. Flávio Dino não é deputado estadual, 
Flavio Dino não vota para presidente da Assembleia, quem vota é o 
Deputado Wellington. Então, Deputado Othelino, não é candidato 
de Flávio Dino, o Deputado Othelino é o candidato do Professor e 
Deputado Wellington do Curso para a presidência da Assembleia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) 
- Bom dia a todos, bom dia a todas. Deputado Wellington, V.Exa. não 
precisa nem se preocupar em ficar se justificando sobre essa questão 
da escolha do candidato a presidente. Não tem nenhum demérito, no 
momento de necessária estabilidade dentro da Casa e de convergência 
política, nós nos unirmos nessa caminhada. Quem já vem apresentando, 
há bastante tempo, uma trajetória de conciliação no Parlamento é o 
Presidente Othelino, o nome dele tem sido muito importante nesse 
aspecto. Olha, a gente sobe a tribuna hoje para ecoar, ainda mais tendo 
em vista que a gente percebe uma dificuldade das notícias hoje da 
Câmara e da Assembleia serem veiculadas dentro do que a gente chama 
de impressa maranhense. Há umas dificuldades em meios específicos, 
está cada vez mais difícil tirar as pautas daqui. Ontem, conversando 
com o colega, inclusive da imprensa, ele chegou dizendo: “Olha, tu não 
achas que há essa insatisfação pelas tuas pautas serem de oposição? 
Tu achas que a imprensa tem que fazer o papel de opositora?”. E eu 
digo: “De jeito nenhum. Eu, pelo contrário. Acho que as verdades dos 
fatos precisa vir à tona quando a gente provoca” e, principalmente, a 
população. A gente não vê mais quando as denúncias das comunidades 
são trazidas às redes sociais, elas ecoando na imprensa. Isso de maneira 
geral, tem os casos específicos, a gente não vê quando as coisas no 
Parlamento que são trazidas com indícios robustos, são levadas, tem 
uma grande quantidade de pessoas, inclusive que consegue mudar a 
chave. Por exemplo, Prefeitura de São Luís aqui. Prefeitura não paga 
internet, está aqui o Fernando Braide hoje, não vou, só vou parabenizar-
lhe aí pelo resultado e dar lhe boas-vindas à Casa. Em fevereiro, ele está 
aqui, espero que ele venha munido aí de argumentos para subir à tribuna 

para defender o legado da Prefeitura de São Luís, tendo em vista que a 
Prefeitura foi uma engrenagem importante da campanha, Fernando, seja 
muito bem-vindo. De toda forma, o respeito, acima de tudo, à pessoa 
sempre, mas, por exemplo, a Prefeitura, Prefeitura pega e não paga 
internet do município. Aí o que acontece? Ela, simplesmente, rompe 
com a prestação do serviço, cria uma licitação que coloca uma empresa 
que não tem nem capacidade técnica para executar o contrato, a gente 
sabe como é que é a ligação, tem a relação com secretário Diego, que 
era da Semit, foi para Semad, eles fazem um arrumadinho dentro das 
empresas, na Prefeitura, sabemos como é isso. E aí simplesmente rompe 
o contrato, ainda diz assim: não, é porque foi licitado. Mas a licitação 
ela tem pressupostas, as empresas, elas precisam ter capacidade técnica 
para apresentar. Inclusive, a gente chegou aqui com uma situação que 
chegou a nós, agora pela manhã, de denúncia em relação à licitação 
do Porto do Itaqui, uma empresa chamada Grito, que presta serviço, 
já prestou serviço aí para o PCdoB, deputada Ana, lá, e a Grito parece 
que montou um processo, mas eu não posso formalizar uma acusação 
porque ainda estou estudando as coisas. Então, na hora que eu trouxer, é 
tipo isso aqui: Oh, a prefeitura estava devendo setecentos e dezesseis mil 
na Semus, um milhão e seiscentos na Semit e aí na Semed seis milhões 
e duzentos. Ainda estava tendo a internet nos terminais de integração 
gratuita, por consideração a empresa que prestava o serviço, antes. Aí o 
que eles vão dizer: ‘Fizemos o processo, colocamos a empresa, não está 
dando conta de realizar o serviço. A situação está judicializada’. Ora, o 
que é que eles fazem? Eles começam a colocar nos veículos de imprensa, 
nos que são alinhados aí à prefeitura, que recebem essas famigeradas 
PEIs, que a empresa que estava prestando serviço deixou de prestar. 
Como é que não vai? Isso aí até embola a língua do cara. Está devendo 
dez milhões de reais e vai continuar a prestar serviço como se fosse 
tonta, não tem sentido. Como tem muitos empresários, principalmente 
da construção civil, que têm reclamado de uma taxa administrativa alta 
cobrada dentro da Prefeitura de São Luís para poder receber o apurado 
de suas obras. Ou seja, estão falindo aí em sequência vários empresários. 
A gente sabe que tem uma limitação grande na prefeitura, que até uma 
licença prêmio de servidor tem que passar na mão do Eduardo, que em 
vez de fazer macro planejamento, ele deveria estar pensando em coisas 
que não fossem isso. Presidente, só uma extensãozinha do tempo, tendo 
em vista que está tranquila hoje a Sessão. Então, ele deveria pensar 
no macro, ele está pensando em licença prêmio de professor, se faz a 
compra da caneta A ou da caneta B, lá em cima, tudo tem que passar por 
ele. E aí claro que isso torna administração muito lenta. Os secretários 
hoje da prefeitura, a maioria deles, infelizmente, respeitada a dignidade 
da pessoa humana, obviamente, mas são verdadeiros fantoches, não 
têm poder decisório algum. Não estou chamando de fantoche para 
desabonar, desonrar ninguém, digo fantoche no sentido de que tem 
uma mão que controla os movimentos, e isso aí, infelizmente, é o que 
tem sido a tônica da prefeitura. O resultado é isto aí: dois anos, duas 
obrinhas em retorno, um posto de saúde que ele chamou de policlínica, 
mão de tinta em Socorrão, mas não consegue fazer licitação nem de 
medicamentos básicos para manter a demanda dos pacientes atendida. 
Não estão conseguindo. O cenário é de caos, o verdadeiro caos. Ano que 
vem, nós vamos ter aumento, inclusive, de salário mínimo. Fico feliz 
pelo aumento do salário mínimo, mas as folhas vão ser uma situação 
a mais a serem vistas pelas prefeituras principalmente, que são quem 
sofre mais, porque têm os salários menores. Há esses reajustes todos 
com indexação ao mínimo. Preocupado com Brasil, estou, tendo em 
vista que colocaram um presidente que não está nem aí para o governo. 
É como eu estava conversando com o colega aqui de Casa: quem está 
governando agora parece que é a Janja, é o Geraldo Alckmin, é o 
pessoal, cada um está ali dizendo como é que vai ser o governo para 
um lado. Então, está todo mundo dando pitaco. N nós estamos a um 
mês de virar o ano e não temos ministro da Fazenda e da Defesa. Vão 
dizer que isso aí é pressão de quem está querendo ganhar, especular 
mercado, isso tudo aí, um monte de besteira que eles falam. Não, a gente 
precisa saber para onde vai caminhar o País, mas se bem que com PT 
comandando, a gente já sabe para onde vai. O caminho é ladeira abaixo, 
rumo ao inferno das finanças, desestruturação fiscal, irresponsabilidade, 



  8       QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 8
banditismo predatório dentro das organizações estatais e das empresas 
públicas também, vide que era o Correio antes, os Correios antes, uma 
verdadeira máfia, um cartel de Medellín, lá dentro, desapropriação de 
patrimônio público. E hoje, o Correio é uma empresa rentável, uma 
empresa que tem uma dinâmica boa, mesmo como uma estatal; uma 
estatal de bom desempenho. Então, esse aí é o cenário, infelizmente, 
quem está se beneficiando disso tudo, dessa confusão toda? Judiciário. 
Ontem, eles aprovaram o Conselho de Juízes Federais, Nacional dos 
juízes federais, aprovou um pagamento retroativo, desde 2006, para os 
juízes federais que ingressaram na carreira antes, de 5 % por ano. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere o microfone para o deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Não cale minha 
voz, Presidente. Então, eles liberaram esse pagamento, tem juiz que 
vai receber até R$ 2 milhões, retroativo, juiz federal. Aí pergunta-se 
ao presidente da Associação, qual vai ser o impacto? Ele diz: Nós 
não sabemos qual vai ser o impacto. Ou seja, veja como é, o Barroso 
suspendeu o piso nacional da enfermagem porque não sabia de onde ia 
ter fonte de financiamento, aqueles enfermeiros, enfermeiras, técnicos 
parteiras, o pessoal que dá o gás, dá o sangue pela saúde das pessoas, 
junto com os médicos, com todos os profissionais da multi, que a gente 
sabe que existem. Aí para isso precisa ter fonte de financiamento. Para 
aprovar o retroativo, eles não estão nem aí, se vai ter furo, se vai ter 
como pagar, se não vai ter como pagar. O que importa é que conseguiram 
o que queriam, tiraram o descondenado da prisão e colocaram na 
cadeia da presidência, ou na cadeia da presidência, vê como é que é o 
inconsciente, é na cadeira da presidência, e ele está lá pronto a legitimar 
todo o processo. Que tenhamos aí pena do Brasil, porque vão ser quatro 
anos complicados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Daniella, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA (sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas, imprensa, telespectadores e ouvintes que nos acompanham, 
meu cordial bom dia a todos e todas. Hoje eu venho a esta tribuna para 
fazer referência a um momento muito bonito que nós vivemos na cidade 
de Caxias: o Natal Iluminado. A gente sabe que o Natal é época mais 
bonita do ano, quando a gente celebra o nascimento de Jesus. E Caxias, 
mais uma vez, tem saído à frente, pois nós temos o Natal mais bonito 
de todo o Maranhão. Eu tenho muito orgulho de poder subir a esta 
tribuna para fazer referência a esse grande momento de, por meio de um 
projeto de lei, tornar o Natal Iluminado da cidade de Caxias patrimônio 
cultural e imaterial do Estado do Maranhão. Tenho certeza de que 
quem não conhece esse Natal vai ter a curiosidade de conhecer. Quem 
já teve a oportunidade de estar lá quer estar novamente. Aproveito a 
oportunidade, inclusive, para convidar os colegas a conhecerem o nosso 
Natal. Gostaria muito de poder contar com o apoio e com a colaboração 
de vocês para a gente dividir, não só com o Maranhão, mas com todo o 
País esse grande momento e esse grande ato de fé que é a celebração do 
nosso Natal. Quero aqui também dar as boas-vindas ao Deputado eleito, 
Fernando Braide, e lhe desejar sorte. Que tenhamos um bom mandato 
aí nos próximos quatro anos, que aprovemos projetos importantes 
para o nosso Estado. Tenho certeza de que você está chegando a este 
Parlamento para somar junto a nós. Quero, então, somente realmente 
pedir a colaboração e a contribuição de vocês para que possamos tornar 
o nosso Natal Iluminado da cidade de Caxias Patrimônio Cultural e 
Imaterial do nosso Estado do Maranhão. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Registro a presença do deputado eleito, Júnior Cascaria. Seja muito 
bem-vindo, Deputado. Deputado Duarte Júnior, por cinco min, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
do orador) - Bom dia a todos e todas. Senhor Presidente, deputados, 
membros da imprensa, internautas, todos que acompanham pela TV 
Assembleia. Eu venho, na manhã de hoje, a esta tribuna, para poder trazer 
uma denúncia que, há alguns meses, nós enfatizamos nesta tribuna. Na 
manhã de ontem, a Câmara de Vereadores de São Luís trouxe ainda mais 

elementos quanto à gravidade do que vem ocorrendo na Prefeitura de 
São Luís, em especial em uma secretaria tão importante, a Secretaria de 
Assistência Social. Eu lamento muito, pois essa secretaria, desde maio, 
não tem sequer um secretário para responder por ela, quem responde 
interinamente é a Ana Carla Figueiredo, Ana Carla, que trouxe para a 
secretaria uma série de parentes e amigos, aqueles que, para lá estarem, 
precisam fazer conchavos, precisam realizar atos que vão de encontro 
com aquilo que a probidade administrativa prevê. Senhor Presidente, 
desde o dia 15 de maio, quando a ex-secretária Rosângela Bertoldo teve 
a sua exoneração publicada no Diário, desde desse dia o prefeito não 
indicou nenhum outro secretário, e a atual secretária adjunta que responde 
interinamente em vez de fazer com que essa Secretaria de Assistência 
Social gere frutos, resultados às pessoas, pelo visto tem gerado 
benefícios a si e aos seus amigos. Trago aqui outros elementos, pois, 
a empresa Infiniton Consultoria Organizacional, do Augusto, Augusto, 
que foi secretário no município de Paço do Lumiar, na gestão repleta 
de escândalos, da Bia Venâncio, que teve à época como sua secretária 
adjunta, ninguém mais, ninguém menos do que Ana Carla Figueiredo 
Furtado. Ora, Senhor Presidente, Ana Carla Figueiredo Furtado que, na 
gestão da Bia Venâncio, lá em Paço do Lumiar, foi secretária adjunta do 
Augusto, dono da empresa Infiniton, hoje secretária adjunta da gestão 
municipal de São Luís, direciona os processos, direciona a contratação 
desta importante secretaria a empresa daquele que outrora foi o seu 
chefe. Estão claras as evidências de atos administrativos com objetivo 
de beneficiar os seus, não as pessoas. Senhor Presidente, a Empresa 
Infiniton é uma empresa especializada, que possui natureza jurídica 
pra prestar assessoria em serviços administrativos, mas, nesses quatro 
processos licitatórios da prefeitura da nossa capital, ela foi contratada 
para compra de fraldas descartáveis, alimentos perecíveis, hortifrutis 
e alimentos não perecíveis. Senhor Presidente, vale lembrar que uma 
secretaria de Assistência Social, deputado Neto Evangelista, faz muito 
bem para as pessoas, no Governo do Estado tem restaurante popular, no 
Governo do Estado tem o programa Mais Renda, no Governo do Estado 
tem entrega de cestas básicas, mas nada disso é feito pela Prefeitura de 
São Luís. Eu aproveito a oportunidade do irmão do prefeito que hoje 
está aqui, aproveito para desejar-lhe as boas-vindas, mas pedir que leve 
o recado ao seu irmão para que ele responda aos vereadores, para que 
ele responda à Casa Legislativa do povo, para que ele responda essas 
denúncias. Ora, se ele está pronto para cuidar das pessoas e ele nada tem 
a ver com esses atos de corrupção, que ele exonere a secretária adjunta 
e coloque alguém nessa secretaria para cuidar e servir das pessoas. Eu 
cheguei nessa madrugada, de uma semana de estudos na Universidade 
de Oxford, onde eu pude ouvir da reitora desta importante Universidade 
que um governo que não elenca prioridades é um governo condenado ao 
fracasso. Aprendi e ouvi também de Tony Blair, ex-primeiro ministro, 
por 10 anos da Inglaterra, que não devemos fazer políticas públicas 
como políticos, mas devemos debater políticas públicas como um pai 
cuida do seu filho. E eu lanço aqui a reflexão: Prefeito, será que é essa 
a Secretaria de Assistência Social que Vossa Excelência quer para os 
seus filhos? Será que é essa a Secretaria de Assistência Social que está 
pronta pra cuidar daqueles que mais precisam ou está pronta para cuidar 
dos seus?..

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor 
Presidente, pela Ordem. Antes de começar a Ordem do Dia... 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Antônio.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pela Ordem. 
Senhor Presidente, é que hoje estava marcado para as 14h30, pela 
Comissão de Saúde, uma audiência pública para receber a equipe 
técnica, inclusive o Secretário da Secretaria de Saúde Estadual, da SES, 
onde eles iriam apresentar, como a lei manda, as metas fiscais de receita 
e despesa, RDO, Relatório Detalhado de Execução Orçamentária. 
Porém, por questões de agenda, a Secretaria Estadual de Saúde pediu 
que nós colocássemos para a semana que vem. Então, nós estamos 
remarcando a audiência pública para receber as metas fiscais da 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022 9
Secretaria de Saúde, cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, para 
a quarta-feira, às 14h30, de amanhã a exatamente uma semana. Então, 
era o que eu queria trazer ao conhecimento dos senhores deputados, 
especialmente aos membros da Comissão de Saúde e daqueles que se 
interessarem pelas questões de saúde do Maranhão. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Feito o registro, Deputado Antônio. 

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Projeto de Lei nº 047, de autoria da Deputada Betel Gomes (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à Redação Final em razão de ter tido uma 
emenda. Projeto de Lei n° 322, de autoria da Deputada Detinha (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 370/2022, de 
autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
à sanção. Projeto de Lei n° 367, de autoria do Deputado Glalbert 
Cutrim (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto 
de Lei n° 321, de autoria da Deputada Detinha (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai ao segundo turno. Os três itens de autoria da Deputada 
Helena, 6, 7 e 8 ficam transferidos para a próxima sessão, já que a 
deputada está ausente. Requerimento n° 242, de autoria da Deputada 
Helena Duailibe (lê). A Deputada Helena está ausente. Como é a terceira 
sessão, vamos apreciar. Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n° 
246, de autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão, em 
votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento nº 248, de autoria da deputada Mical Damasceno (lê). 
Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Deputada Mical, pode combinar aqui com a Diretoria 
da Mesa a data. Requerimento nº 505, 250, de autoria deputada Danielal, 
esse aqui já foi entregue, então, o Requerimento já fica prejudicado 
Item 13, Requerimento nº 254, de autoria do deputado Wellington 
do Curso (lê). Em discussão, em votação, os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 286, de autoria 
do deputado Paulo Neto, o deputado está ausente, fica transferido para a 
próxima Sessão. Requerimento nº 252, de autoria do deputado Roberto 
Costa(lê). Como vota a deputada Andréa Martins Rezende, como vota a 
deputada doutora Cleide Coutinho? 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deferido. Requerimentos n. º255 a 574, 276 a 285 e 287 a 362, de 
autoria do Deputado Wellington, solicitando aos prefeitos e secretarias 
de educação dos municípios especificados esclarecimentos sobre os 
detalhes do rateio do Fundef previsto para iniciar em 2023. Como voto 
a Deputada Andreia Martins Rezende? Como vota a Deputada Dra. 
Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento nº 275, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, 
solicitando que seja enviada mensagem de pesar à Senhora Patrícia 
Heluy, filhos e familiares do Senhor Heitor Heluy, falecido em 18 de 
novembro. O Deputado Arnaldo está ausente, mas, como se trata de 
requerimento de pesar, vamos apreciar. Como vota a Deputada Andréia 
Martins Rezende? Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Tempo dos Partidos ou Blocos. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Inscrita a Deputada Ana do Gás. Vossa Excelência tem 30 minutos.
A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da 

oradora) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Deputados, 
internautas, imprensa, telespectadores que nos assistem agora em todo 
o Estado do Maranhão, servidores desta Casa. Bom dia a todos e todas. 
Senhor Presidente, desde que trouxe para esta tribuna a situação e as 
graves denúncias feitas pelo povo de Santo Antônio dos Lopes a respeito 
da dívida municipal dos 45 milhões feita pelo Poder Executivo, o povo 
tem pedido por mais direitos e por mais qualidade de vida. Trago aqui 
um assunto de extrema importância ao nosso povo do Estado do 
Maranhão e celebrar, celebrar que a violência caiu quase 12 %, aqui no 
Estado do Maranhão. Primeiramente, eu quero parabenizar ao nosso 
Governador Carlos Brandão que tem divulgado nas suas redes sociais, 
nas redes do Governo do Estado, essa queda dos 12%, quero parabenizar 
também o Secretário de Segurança, Coronel Silva Leite, referente a 
nossa Segurança Pública, aqui de todos nós, maranhenses. Segundo o 
IMESC, dados apontam a diminuição da violência no Estado do 
Maranhão, nos últimos seis anos, o relatório deste órgão, a queda foi de 
quase 12 % nos índices de violência, somente em São Luís, a redução 
foi de 63,5% com essa diminuição. A capital foi a única do Nordeste a 
deixar a lista das 50 cidades mais violentas do mundo, desde 2017. 
Nosso Governador Carlos Brandão tem o compromisso com a 
Segurança Pública, e garante que vamos continuar com os investimentos 
em todo Estado, garantindo que vai investir cada vez mais na segurança 
de todos nós, maranhenses. Venho aqui reafirmar o meu compromisso 
com a Segurança Pública do Estado do Maranhão e em especial aqui ao 
município de Santo Antônio dos Lopes, porque eu apresentei nessa 
Casa duas indicações em relação à Segurança Pública no município, a 
Indicação nº 7.131/2022, para que possamos ter mais uma viatura 
entregue pelo governo do Estado do Maranhão para o município de 
Santo Antônio dos Lopes, tendo em vista que a que temos à disposição 
do município foi entregue pelo Governador Flávio Dino e o nosso atual 
Governador Carlos Brandão, no ano de 2017, quando entregamos mais 
de 50 viaturas para alguns municípios do Estado do Maranhão, lá na 
Maria Aragão. Estive presente, foi uma entrega feita diretamente ao 
Prefeito Bigu de Oliveira. Só que o descaso com a segurança da 
população, em Santo Antônio dos Lopes, está tão grande que a viatura 
da Polícia Militar está parada, por mais de um mês, por falta de 
pagamento de serviço de oficina no valor de R$ 5 mil. O tenente 
responsável por nossa companhia tem buscado esse auxílio, essa ajuda, 
essa parceria com o Poder Executivo atual, mas sem resposta nenhuma. 
O Prefeito Bigu de Oliveira não se interessa na parceria com o governo 
e o município, tendo em vista que o governo dá estrutura, se preocupa 
em somar os esforços no combate à violência dentro dos municípios, 
com a entrega de motocicletas, com a entrega de viaturas, melhorando 
as estruturas físicas das delegacias civis, das companhias, dos batalhões 
regionais, tudo para facilitar a segurança pública em cada município. 
Santo Antônio dos Lopes possui cerca de 15 mil habitantes e com essa 
quantidade considerável, o município precisa de policiamento, somente, 
este mês de novembro, nós presenciamos lá dois homicídios. A 
população está extremamente vulnerável, fica cada vez mais em 
situação de insegurança, de desespero, de medo, onde a Polícia Militar 
foi fazer a ocorrência desses homicídios, um que aconteceu na zona 
rural, mas de acesso fácil de asfalto, houve uma demora, por conta da 
estrutura que a Polícia Militar se encontrava no momento, dentro dos 
seus próprios veículos, os policiais e o tenente responsável pela 
Companhia utilizou o seu próprio veículo para atender essa demanda 
desse homicídio. A gente fica aí a analisar, extremamente revoltado com 
essa situação, porque o prefeito, o atual prefeito se omite de ser parceiro 
do Estado, porque eu acho que ele quer que o Estado vá ao município 
de Santo Antônio, vá até a oficina, pague essa despesa de cinco mil reais 
para que deixe totalmente funcionando. Quando há entregas desses 
benefícios para vários municípios, a exemplo de viaturas, tratores 
agrícolas, a gente, praticamente pactua um termo de cooperação entre 
estado e município se somando, porque necessariamente é dever do 
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Estado garantir a segurança de todos nós, maranhenses, mas a gente 
precisa do apoio dos municípios. Então, a gente vê o descaso aí, a falta 
de preocupação do atual gestor com a população de Santo Antônio dos 
Lopes. Eu visitei a Segunda Companhia do 18º Batalhão, deputado 
Wellington do Curso, formado em 2016, junto ao Tenente Portela, por 
isso vem aqui trazer essas realidades do povo santoantoense, apresentei 
nessa Casa mais uma indicação, que é a 7132, onde solicitamos é ao 
nosso governador Carlos Brandão, a criação do Batalhão da PM para 
Santo Antônio dos Lopes, porque existe toda uma estrutura física, que 
lá em 2016 foi custeada pelas empresas de gás ali, pela termolétrica em 
parceria com o município, para que o Estado pudesse estruturar o físico, 
com policiamento para que o nosso município pudesse ter mais 
condições e uma segurança melhor. Com essa indicação, não só os 
moradores de Santo Antônio, mas também os moradores das cidades 
circunvizinhas passarão a fazer parte da circunscrição do 47º Batalhão 
Dom Pedro, Capinzal do Norte, Governador Archer, Gonçalves Dias, 
Joselândia, São José dos Basílios, onde também eu tenho recebido 
vários pedidos de socorro em relação à segurança pública ali na nossa 
região. Então descentralizar um pouco a demanda do Batalhão de 
Presidente Dutra, onde já atende toda aquela nossa região, Deputada 
Daniella é do município de Presidente Dutra, conhece a necessidade, o 
quanto dos esforços já foram feitos ali para o melhoramento, para o 
aumento do policiamento do Batalhão de Presidente Dutra, e onde a 
gente já conta também com o CTA, com atendimento aéreo, a gente 
parabeniza aqui todos esses esforços do ex-Governador Flávio Dino, do 
atual Governador Carlos Brandão, sobre a nossa região, mas vem da 
necessidade e já compreendendo que temos essa estrutura física, eu 
venho aqui reiterar esse pedido diante do aumento dos casos de violência 
numa cidade que aparentemente é tranquila de se viver, mas que é uma 
das cidades que tem chamado bastante atenção pelos índices de 
homicídio. O povo de Santo Antônio dos Lopes pede socorro. No fim 
dessa gestão omissa, aumentaram essas denúncias, os pedidos de ajuda 
de socorro assim são inúmeros, companheiros. É inacreditável que o 
município que a se auto sustenta, que gastou na receita, do ano de 2021, 
cerca de cento e vinte e três milhões de reais, deputado Yglésio, como 
mostra o relatório do TCE, onde na contramão do estado, nós temos um 
prefeito municipal que apresenta no Tribunal de Contas do Estado, 
cento e vinte e três milhões de despesas correntes, durante o ano, num 
município abaixo de quinze mil habitantes e não tem cinco mil reais 
para mandar ajeitar a viatura da Polícia Militar. É extremamente 
revoltante, é algo assim inacreditável que dá para pedir música no 
Fantástico, e que tem a cara de pau, mesmo, não tem outro nome a se 
dar a uma pessoa que impõe uma lei de endividamento de quarenta e 
cinco milhões, onde no decorrente do ano, ele gastou cento e vinte e três 
milhões. Mas a gente não para por aí, eu trago também aqui, é de 
conhecimento de todos no Estado Maranhão que Santo Antônio dos 
Lopes é uma das cidades mais ricas e que está estagnada, está parada, é 
uma das cidades que tem a maior renda por pessoa, ainda existem, 
Deputado Yglésio, pessoas passando fome por má gestão do recurso 
público, por má gestão do direcionamento, do planejamento dos 
royalties, do ICMS, que é a receita que garante o município de Santo 
Antônio dos Lopes no ranking do oitavo município com maior PIB do 
Estado do Maranhão, Deputado Inácio. É por esse motivo que eu 
apresento também, aqui nessa Casa, a indicação 7130/2022 para 
implantação do restaurante popular, em Santo Antônio dos Lopes, em 
favor da segurança alimentar no município. Peço ao nosso Governador 
Carlos Brandão, ao Secretário da SEDES, Paulo Casé, a implantação de 
mais um restaurante popular. Atualmente, contamos com 170 
restaurantes populares, distribuídos em todas as regiões do Estado do 
Maranhão, tendo em vista que o objetivo do nosso Governador Carlos 
Brandão é chegar nos 217 municípios, nas 217 cidades, eu sei aqui que 
é contramão a gente estar fazendo esse pedido do restaurante popular 
para um município que se auto sustenta, que já poderia ter implantado 
um projeto para melhoria da segurança alimentar da nossa população, 
em Santo Antônio dos Lopes, que vive em situação de vulnerabilidade, 
que lá aprovamos ainda na gestão passada, o Bolsa Municipal que 
atende cerca de 300 famílias, Deputado Cascaria, V.Exa. que conhece 

ali a nossa região, que vai estar conosco aí esses quatro anos, quero lhe 
desejar os parabéns, tem atraso no pagamento dessa Bolsa Municipal e 
diante de um número muito baixo de pessoas que são beneficiadas, da 
falta de transparência também das pessoas que estão recebendo esse 
benefício, o município ainda se encontra em situação de vulnerabilidade 
com pessoas passando fome. Sei que é vergonhoso, de fato, estar 
tratando aqui essa situação num município tão rico, Deputada Betel, 
como Santo Antônio dos Lopes, mas infelizmente é a realidade do 
município de Santo Antônio dos Lopes. Os restaurantes servem, os 
restaurantes populares eles servem a nossa população de baixa renda, 
dentro do Estado inteiro, com preço acessível de um real no prato da 
refeição do almoço. Na gestão do nosso Governador Carlos Brandão, 
ampliamos os serviços, além do almoço e jantar de segunda a sexta 
temos agora também aos sábados a feijoada por um real e o café da 
manhã por cinquenta centavos, a refeição completa sai pelo valor de 
dois e cinquenta: café da manhã, almoço, jantar, e aos sábados a 
feijoada, falta só aí combinar com Qatar para que a gente possa assistir 
ao jogo do Brasil, no sábado, e garantir só a cervejinha, né? Porque o 
Estado do Maranhão é referência no Brasil inteiro pela maior rede de 
segurança alimentar do país, essa rede de segurança alimentar do país 
ela não se encontra em São Paulo, na nossa maior capital, ela se encontra 
aqui no Estado Maranhão e é dessa forma que vamos reduzindo a 
evasão escolar, a violência e o aumento e o sentimento do cuidado com 
a população. Companheiros, eu agradeço aqui a atenção, mas eu faço 
aqui uma ressalva, em especial ao município de Santo Antônio dos 
Lopes, diante dessas situações críticas de fome, falta de segurança no 
momento, um apelo, mais uma vez, ao prefeito municipal para que ele 
possa ter esse entendimento, uma pessoa na qual sabe o que é passar 
dificuldade, que veio mesmo de baixo, sabe as dificuldades que 
enfrentamos quando a gente vem de periferia, quando a gente enfrenta 
as desigualdades socias, a gente só tem mesmo a pedir e fazer com que 
ele possa esclarecer esse retrocesso diante dos municípios 
circunvizinhos. Diante do município de Trizidela do Vale, que é um 
município que tem mostrado grandes avanços, o ex-prefeito Jânio Balé, 
ex-prefeito Fred Maia, o atual prefeito Deibson Balé que tem mostrado 
de como se faz gestão, em tão pouco tempo, mas teve uma escola 
fantástica dentro de casa, o município de Lima Campos, o município de 
Capinzal do Norte, o município de Dom Pedro, de Governador Archer, 
todos os municípios circunvizinhos que não dependem de uma receita 
tão grande, mas que estão em termos de avanços, de infraestrutura, de 
qualidade de vida para a sua população em destaque e em vantagem do 
que o município de Santo Antônio dos Lopes. Então, eu trago aqui mais 
uma vez essas demandas que a mim foram encaminhadas, tenho 
recebido bastante demandas e eu queria que fazer referência ao povo de 
Santo Antônio dos Lopes, é o santo-antoniense que nós estamos aqui. 
Nós já encaminhamos também para o Ministério Público esse pedido, 
para que o prefeito se sensibilize para consertar viatura e que conserte 
também o carro do Conselho Tutelar, que também está parado em uma 
oficina com um valor também cerca de 4 a 5 mil reais. Onde aqueles 
conselheiros têm sido heróis de nossa população, têm garantido a 
segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes, eu faço aqui 
referência ao conselheiro Elias, que recentemente conversei bastante 
com ele, e a situação do carro do Conselho Tutelar está tipo birra, o 
prefeito não vai ajeitar, e pronto e acabou. E já foi encaminhado para o 
Ministério Público, o Ministério Público entrou com a Ação de 
Bloqueio, mas fica nessa disputa, aí é difícil de entender essa necessidade 
do endividamento desse município. Quando a gente compreende que 
um gestor que acha que pode fazer qualquer coisa com dinheiro público, 
não está preocupado em melhorar a segurança do município consertando 
a viatura, não está preocupado com a segurança das nossas crianças e 
adolescentes, não consertando, não fazendo o pagamento do conserto 
de oficina do carro do Conselho Tutelar, e deixando a nossa população 
passando fome. É triste, é lamentável, mas eu precisava estar aqui 
trazendo de conhecimento ao Estado do Maranhão, tendo em vista que 
nós temos órgãos fiscalizadores que estão aí com um trabalho brilhante, 
a exemplo do Ministério Público. Eu faço aqui uma referência muito 
especial ao Procurador-Geral, a todo o serviço do Ministério Público no 
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Estado Maranhão, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas do 
Estado para que a gente possa ter um olhar especial aos desvios e à falta 
de responsabilidade, tanto fiscal, tanto urbana com o povo de Santo 
Antônio dos Lopes. Muito obrigada a todos vocês, e nós estaremos aqui 
trazendo para vocês todas as informações, e espero que diante dessa 
divulgação em nível estadual, o prefeito venha se sensibilizar, venha 
fortalecer a nossa segurança pública no município de Santo Antônio dos 
Lopes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO - Tempo dos Partidos ou Blocos. Partido Social Democrata, 
Deputada Mical, declina. Bloco Parlamentar Independente, MDB, PV. 
Deputado Adriano, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
declina. Bloco Parlamentar Democrático, PDT, PL, PSC, União. 
Deputado Wellington, declina. Progressistas, declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

DR. YGLÉSIO - Não há oradores inscritos. Nada mais havendo tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Centésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e quatro de novembro de 
dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Neto Evan-

gelista.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso.

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, 
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Cou-
tinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, 
Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professora Socorro 
Waquim, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Au-
sentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, 
Ciro Neto, Daniella, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hor-
tegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, 
Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco 
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa e 
Vinícius Louro. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíbli-
co e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no 
tempo destinado ao Pequeno Expediente, ao Senhores (as) Deputados 
(as): Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Doutor Yglésio. Esgotado 
o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente 
declarou que não havia matéria para ser apreciada na Ordem do Dia. No 
primeiro horário do Grande Expediente, não houve oradores inscritos, 
assim como não houve indicação de Deputados para falar no tempo des-
tinado aos Partidos ou Blocos. No Expediente Final, o Deputado Dou-
tor Yglésio voltou à Tribuna. 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, 24 de novembro de 
2022.  

Deputado Paulo Neto 
Presidente, em exercício

Deputado Neto Evangelista
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wellington do Curso
Segundo Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 659/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

067/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Con-
cede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Ministro 
do Tribunal de Contas da União, Senhor Bruno Dantas, natural de Sal-
vador, Estado da Bahia.

 Em um breve Currículo, o Senhor Bruno Dantas Nascimento 
é um jurista brasileiro e Ministro do Tribunal de Contas da União 
(TCU), do qual é o atual Presidente em exercício. Exerce o cargo desde 
2014, tendo sido indicado pelo Senado Federal, onde anteriormente 
trabalhou como Consultor Legislativo.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 067/2022, de autoria do Senhor Deputado Othelino 
Neto.

 É o voto.              

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
067/2022, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 

em 30 de novembro de 2022.                                                           

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                          Vota contra:
Deputado Ricardo Rios                                            
Deputado Zé Inácio                                                 
Deputado Hélio Soares                                           

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 660 /2022
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

068/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Jorge Antônio de Oli-
veira Francisco, natural do Estado do Rio de Janeiro.

  Consta em um breve Currículo, que o Senhor Jorge Antônio 
de Oliveira Francisco é formado em Direito e em Administração de 
Segurança Pública. Pós-graduado em Direito Público, é também espe-
cialista docente em Assessoria e Consultoria Parlamentar.

 Atuou por vinte anos na Polícia Militar do Distrito Federal, de 
onde saiu como Major. Foi, ainda, assessor parlamentar no Congresso 
Nacional e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, além de asses-
sor jurídico e de orçamento em gabinete parlamentar na Câmara dos 
Deputados.

 Antes de assumir o cargo de Ministro de Estado Chefe da Secre-
taria - Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira foi subchefe 
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para Assuntos Jurídicos da Casa Civil.

 Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da 
Resolução Legislativa  n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento 
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-

nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

O Currículo apresentado pelo autor do Projeto de Resolução Le-
gislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas 
hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 068/2022, de autoria do Senhor Deputado Othelino 
Neto.

 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
068/2022, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 30 de novembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                          Vota contra:
Deputado Ricardo Rios                                            
Deputado Zé Inácio                                                 
Deputado Hélio Soares                                           

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 661 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

069/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Giovanni Ramos 
Guerra, natural da cidade de Anápolis, Estado de Goiás.

  Consta em um breve Currículo, que o Senhor Giovanni Ramos 
Guerra, foi eleito Presidente da Confederação Brasileira de Automobi-
lismo em 15 de janeiro de 2021, assumiu o principal posto de Automo-
bilismo Brasileiro para um primeiro mandato de quatro anos, trazendo 
consigo mais de três décadas de experiência, dedicação e muito traba-
lho em prol do automobilismo.

 Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno 
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 

ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que 

tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

O Currículo apresentado pelo autor do Projeto de Resolução Le-
gislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas 
hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 069/2022, de autoria do Senhor Deputado Othelino 
Neto.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
069/2022, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 30 de novembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                          Vota contra:
Deputado Ricardo Rios                                            
Deputado Zé Inácio                                                 
Deputado Hélio Soares                                           
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