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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de novembro de dois mil e vinte e um.

quim

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires
Primeira Secretária, Senhora Deputada Professora Socorro WaSegunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro
Waquim, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Ciro Neto, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert
Cutrim, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricardo
Rios e Rildo Amaral.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer
a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO - (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer
a leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/2021
Concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Antônio Barbosa de
Alencar, natural de Quixadá - CE.
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Antônio Barbosa de Alencar Parente, natural de Quixadá - CE.
Art. 2º Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, ESTADO DO MARANHÃO, 17 de novembro de 2021. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual - 1º vice-presidente
JUSTIFICATIVA
O Senhor Antônio Barbosa de Alencar, empresário, nascido na
cidade de Quixadá-CE, é o presidente e líder do Grupo Dimensão, reunindo empresas nas áreas de construção civil, infraestrutura e logística,
indústria e distribuição de aço, indústria de PVC e prestação de serviços.
Antônio Barbosa de Alencar veio para o Maranhão no ano de
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1983, onde começou a trabalhar em uma empresa de construção civil e
permaneceu durante 15 anos.
Apaixonado pelo ramo, resolveu montar sua própria empresa no
ano de 1992, fundando a empresa Dimensão Engenharia e Construção
Ltda. Com o seu espírito empreendedor ganhou destaque nos segmentos C e D. Em São Luís, seu empreendimento gerou mais de 5 mil empregos que contribuem para fortalecer a economia do Maranhão.
Diante do exposto, solicito aos nobres pares pela aprovação da
presente propositura.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, ESTADO DO MARANHÃO, 17 de novembro de 2021. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual - 1º vice-presidente
REQUERIMENTO N° 423/2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA
CIVIL, DIEGO GALDINO DE ARAÚJO, solicitando relação completa e atualizada referente a todas reuniões realizadas pelo Conselho
de Gestão Estratégica das Políticas de Governo (CONGEP), bem como
todas as atas das reuniões, encaminhamentos produzidos, membros participantes, mídias produzidas (Fotos, matérias jornalísticas, gravações e
etc.) e duração das mesmas.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de novembro de 2021.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO N° 424/2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO
SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando ESCLARECIMENTO SOBRE O OCORRIDO COM O PACIENTE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUSA, DE 82 ANOS, QUE PRECISOU SER
CARREGADO PARA SE DESLOCAR, JÁ QUE A POLICLÍNICA
DO VINHAIS NÃO DISPÕE DE CADEIRA DE RODAS, INVIABILIZANDO, ASSIM, A ACESSIBILIDADE.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de novembro de 2021.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO N° 425/2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIA DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CYNTHIA MOTA LIMA,
solicitando relação completa e atualizada referente a todos os pagamentos feitos pelo Governo do Estado de jetons entre os anos de 2015 a
2021, bem como a discriminação do valor pago, data da reunião referente, nome do favorecido, segmento a qual é vinculado (Secretaria de
Estado, Poder Judiciário, Sociedade Civil e etc.) e o referido conselho,
se aplicável.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de novembro de 2021.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 426 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que seja consignado nos
Anais desta Casa votos de pesar pelo falecimento do Ex-Vereador e
Presidente da Câmara de João Lisboa, Sr. Emival Milhomem Mota, falecido no último dia 15, no referido Município.
Vereador por quatro legislaturas Emival Milhomem Mota era reconhecido por habilidade política, articulador nato, filho do Ex-Prefeito
Valdemar da Mota, Emival deixa mãe, filhos netos, uma legião de amigos, além de uma lição de vida e dignidade.
Requeiro, ainda, que seja encaminhada mensagem de condolências aos familiares do saudoso Emival Milhomem Mota.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 17 de novembro de 2021. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 5812 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Segurança Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson Portela e ao
Chefe da Casa Civil do Estado do Maranhão, o Senhor Diego Galdino de Araújo, solicitando o aumento do contingente do 19º Batalhão
da Policia Militar do município de Pedreiras/MA.
Esta indicação tem por principal finalidade reforçar o policiamento do Munícipio e consequentemente oferecer à população a segurança merecida.
Em razão disso, solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela
importância que essa demanda trará para toda a população.
Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e
ao Secretário de Segurança Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson
Portela, como também o Secretário Chefe da Casa Civil, o Senhor Diego Galdino, pelo comprometimento com toda a população do Estado
do Maranhão.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de Novembro de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5813 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO
DINO, e ao Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Maranhão
(DETRAN-MA), Francisco Nagib Buzar de Oliveira, solicitando que
NÃO REALIZE OU AUTORIZE QUALQUER TIPO AUMENTO
DO VALOR DE PLACAS DE VEÍCULOS COBRADO AOS
CONSUMIDORES NO ESTADO DO MARANHÃO.
Pelo presente, solicito que o DETRAN-MA atue no sentido de
manter o valor das placas de veículos cobrado aos consumidores no
Maranhão, uma vez que os brasileiros tiveram seus rendimentos afetados com a pandemia e um aumento no preço das placas irá onerar ainda
mais o orçamento das famílias brasileiras.
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Plenário Nagib Haickel, 17 de novembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5814 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO, CLAYTON NOLETO SILVA, solicitando
que aprecie a possibilidade de DA RECUPERAÇÃO ASFALTICA
DA RODOVIA MA 242 NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE
IGARAPÉ DO MEIO A MONÇÃO, no Estado do Maranhão.
Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja
realizado a recuperação asfáltica da rodovia MA 242 no trecho que liga
a cidade de igarapé do meio a monção. Desta forma se faz necessário o
atendimento desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas
de acesso nesta região presente solicitação é oriunda da solicitação dos
moradores que estão cansados de viver no abandono a MA 242 tem
aproximadamente 19km de estrada com buracos dificultando o acesso
da população.
Além disso, as péssimas condições de tráfego na MA-242 facilitam a ação de assaltantes e trazem prejuízos para os produtores da
região, que ficam impossibilitados de escoarem seus produtos. Os motoristas que trafegam pela estrada são atingidos pela quebra de peças de
seus veículos.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de novembro de
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Deputado Adelmo Soares, por
cinco minutos, sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, importante comissão
desta Casa que trata do Marco Regulatório com relação principalmente
à questão da água no nosso estado, que a gente possa dar continuidade
ao trabalho do governo Flávio, mas também me traz aqui que, na próxima semana, o Governador Flávio Dino estará em Caxias, mais uma
vez, para fazer a entrega de vários kits de instrumentos musicais para as
igrejas, tanto a Igreja Católica, como Igreja Evangélica, de modo que
favorece, assim, um instrumento tão importante que é a evangelização
por meio da música. Nós sabemos que tanto a Igreja Católica como a
Igreja Evangélica têm inúmeros artistas, excelentes instrumentistas e
cantores que levam a mensagem de Deus todo-poderoso para as famílias por meio da música. Fiquei muito feliz com essa ação do governo
em nossa cidade. Certamente, minha querida amiga, Deputada Cleide
Coutinho, estará presente. Nós solicitamos ao governador que incluísse Caxias, ele já fez a entrega sistemática a vários municípios e nós
solicitamos que entregasse a Caxias, assim como entregou a Imperatriz e, na próxima semana, fará a entrega desses kits musicais. Além
disso, o Governador Flávio Dino vai também fazer a inauguração do
nosso Restaurante Popular. Ontem, o governador baixou um decreto
estabelecendo em R$ 1,00 (um real) o preço da alimentação, exatamen-
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te para que as pessoas possam ter uma alimentação de qualidade, uma
segurança alimentar e não tenha impactos financeiros em sua receita. É
apenas R$ 1,00 (um real) e, a partir da semana que vem, o Restaurante Popular de Caxias vai funcionar. Eu quero aqui fazer um parêntese
para que as pessoas possam fazer uma análise. Em 11 meses do ano de
2021, mesmo com a pandemia, com tudo, o Governador Flávio Dino e
o Vice-Governador, Carlos Brandão, entregam inúmeras obras ao Maranhão, mais especificamente a Caxias. Entregamos um parque ambiental, entregamos uma praça da família, entregamos agora o restaurante
popular e tantas outras obras estão avançadas na cidade de Caxias. Eu
quero fazer um comparativo. As obras começaram este ano e já foram
entregues, enquanto as obras do município, do Poder Público Municipal, estão paradas, a exemplo do Shopping dos Camelôs, há seis anos.
O recurso vem, para e nada avança naquela obra. Não sei se a estrutura
física daquela obra continua dando segurança a quem for utilizar. Então,
eu quero aqui fazer esse destaque. Há um comparativo evidente para
que a população de Caxias e do Maranhão possa entender. O poder público municipal não tem uma obra, uma obra concluída, durante o ano
de 2021, enquanto que o Governo Flávio Dino e o Vice-Governador,
Carlos Brandão, estão entregando obras vultosas, grandes, importantes
para a cidade. Muitas obras estão em andamento. Então é preciso que
a gente faça um comparativo e veja que o Poder Público Municipal
pouco se importa com as obras que estão aí paradas em Caxias há tanto
tempo como são os ginásios de esportes, ali no Parque da Cidade, e
como as creches, como o Shopping dos Camelôs, como muitas ruas que
começaram e não terminaram. Enfim, há um desrespeito à população
de Caxias que continua crescente e evitando assim o desenvolvimento
da nossa cidade, meu querido amigo Deputado Antônio Pereira. Era
essa a minha fala, Senhor Presidente, e dizer que nós estaremos lá na
inauguração do nosso Restaurante Popular, que é uma obra do Governo
do Estado, não tem parceria com o Poder Público Municipal. A obra é
do Governo do Estado, tudo foi bancado pelo Governo do Estado, os
servidores são do Governo do Estado e apenas o prédio, que era antiga
União Artística Operária Caxiense, que estava acabada, abandonada, foi
reformada, revitalizada e será entregue na próxima semana à população
de Caxias para que possa dar um Restaurante Popular digno ao nosso
povo. Era só isso, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado José Inácio Lula da Silva.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, imprensa, subo
mais uma vez à tribuna, primeiro, para destacar, como já foi destacado pelo Deputado Adelmo, mas faço questão de novamente destacar, o
decreto assinado ontem pelo Governador Flávio Dino que estabelece
o preço das refeições, no Restaurante Popular, o valor de R$ 1,00. Em
alguns restaurantes, esse preço é cobrado e ele tem uma variação de
R$ 1,00 a R$ 3,00, mas por conta da crise econômica que nosso país
vivencia, com forte repercussão no Estado do Maranhão, o Governador tomou uma medida importante para garantir um direito fundamental, que é a alimentação. E com isso garantir a segurança alimentar e
nutricional aos maranhenses, estabelece um preço, a partir do decreto
assinado ontem de R$ 1,00 a ser adquirida as refeições nos 60 Restaurantes Populares que têm no Maranhão. A maior rede de Restaurantes
Populares do Brasil. E essa medida passa a valer, a partir da próxima
segunda-feira, a partir do dia 22. Outro ponto importante que me traz a
esta tribuna é para destacar o Dia Nacional da Consciência Negra, que é
celebrado em todo Brasil no dia 20. Mesmo hoje sendo dia 18, mas é o
ultimo dia de sessão, eu não poderia deixar de me antecipar e destacar a
importância do 20/11, que é o dia de defender a nossa história, de celebrar a nossa identidade e lembrar a resistência do povo negro na luta por
uma sociedade livre de todas as formas de opressão. E aí não podemos
deixar de fazer referência ao grande líder negro, Zumbi dos Palmares.
Trago um texto aqui do Movimento Negro Unificado, o MNU, que destaca o 20/11, Dia Nacional da Consciência Negra, considerando-o como
a data mais importante para a população afro-brasileira. Logicamente
que é a população afro-brasileira consciente. E fazemos a lembrança aí
do grande líder, da morte do grande líder Zumbi dos Palmares, um dos
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maiores líderes na luta contra a opressão escravista colonial no país. E é
importante essa data. Aproveito que daqui a pouco nos teremos, a partir
das 10 horas, na sala das Comissões, um debate sobre o racismo, a importância de se, diariamente, lutar pela consciência negra no Brasil e no
Maranhão. E com relação a nossa atuação parlamentar, ser um deputado
negro, nós temos também trazido essa pauta aqui para a Assembleia Legislativa. E tivemos a colaboração, o apoio, dos colegas parlamentares
em algumas preposições que tivemos, que trouxemos para esta casa.
Uma delas, que é da nossa autoria, estabelece, via resolução administrativa, cota de 20% nos concursos a serem realizados pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Em breve teremos concurso público e lá estará estabelecido a cota de 20% para o acesso a cota de vagas
em 20% para acesso da população negra para fazer concurso aqui no
estado do Maranhão. Assim como é fruto de indicação nossa a lei estadual que garante o mesmo número de 20% de vagas reservadas para
negros em concurso público realizado pelo Poder Executivo do Estado
do Maranhão. Fizemos uma preposição ao Poder Judiciário, através de
indicação. Infelizmente, pelo menos até por enquanto, o Poder Judiciário ainda não tomou a mesma medida, mas eu tenho certeza que será
também realidade no Poder Judiciário. Também é de nossa autoria a
lei estadual que torna o 20 de Novembro feriado estadual. E essa lei
foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, muito embora nós
consideramos que temos competência concorrente para legislar sobre o
tema, mas o que nos alenta é que no Senado Federal já há a tramitação
de um projeto, aprovado já em comissão, que torna o dia 20 de novembro feriado nacional. Importante essa posição do Senado, mas é importante dizer que, muito embora tenha havido essa decisão do Tribunal de
Justiça do nosso estado, do estado do Maranhão. Atendendo aos interesses das associações comerciais, da classe empresarial do Maranhão,
considerou a nossa lei que torna o dia 20 de novembro feriado estadual
como inconstitucional, mas nós recorremos, a Assembleia, por meio da
Procuradoria, recorreu, o nosso partido, o PT, o Partido dos Trabalhadores, também recorreu, e eu tenho certeza de que nós vamos reverter essa
decisão em segunda instância. No Supremo Tribunal Federal, já tem
decisão favorável, considerando que a Assembleia Legislativa também
tem competência para legislar sobre esse tema, até porque existe a lei
em vigor em cinco estados do Brasil, o Maranhão seria o sexto, e essa
lei também é feriado em mais de cinco mil cidades no Brasil. Por isso,
nós temos a certeza de que nós vamos reverter essa decisão e a nossa
lei, aprovada aqui no plenário desta Casa, entrará em vigor e o 20 de
novembro será também feriado no estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – 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! Eu subi ontem à tribuna para
falar sobre o julgamento do magistrado Sidarta Gautama e confesso que
fui até eufêmico nas palavras, porque eu acho que poderia ter ido muito
além diante do histórico de crimes que o mesmo vem praticando, há
muitos anos, e sem uma punição efetiva por parte do Tribunal de Justiça
e do Conselho Nacional de Justiça. Nós vivemos em um país desigual.
Nós sabemos das dificuldades que a gente tem quando uma pessoa do
alto escalão da sociedade comete um delito e quando uma pessoa pobre, um ladrão de galinha comete o mesmo delito. Aquele que usurpa
milhões de reais, que dá prejuízos imensos ao poder público permanece
muitas vezes impune e aquele que, às vezes, vai roubar, furtar um alimento no supermercado é preso, vai para uma penitenciária e por lá fica
por muito tempo. Aquele que nada tem não tem acesso à Justiça e aquele que tem porsche na garagem, que tem propriedades, que tem dinheiro
circulando no mercado mediante prática de agiotagem, estas pessoas
têm acesso aos melhores advogados, às vezes até compra de sentenças,
que a gente sabe que isso existe. Isso não é novidade para ninguém.
Subo aqui com a tranquilidade que não deve nada a ninguém. Não tenho nome sujo na praça, não pratico qualquer tipo de delito. Tenho meu
nome, graças a Deus, limpo. Ontem, eu falei aqui dessa situação. Para
minha surpresa, nove horas da noite, eu fui surpreendido com isso aqui.
Uma nota da Associação dos Magistrados, que eu faço questão de ler.
“A AMA repudia com veemência as acusações agressivas e desrespei-
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tosas lançadas pelo Deputado Estadual Yglésio Moyses em um pronunciamento na tribuna da Assembleia contra um magistrado maranhense.”
Sidarta Gautama, gente. O Holídice Barros, o juiz, ele não teve coragem
nem de dizer que se tratava de Sidarta Gautama, porque eu recebi não
foi uma, foram dezenas de mensagens de integrantes na magistratura
parabenizando porque, graças a Deus, a magistratura do Maranhão tem
muita gente séria. Segue a nota: “No nobre exercício da função parlamentar, espera-se de um representante do Legislativo estadual quem
mantenha compostura compatível do cargo, o respeito ao devido processo legal...”. Esse do Google já está há 4 anos, lá no TJ, enquanto isso,
ele continua fazendo acordo de usucapião; estava vendendo transferência para UEMA, crimes em continuando, meus amigos. “...A ampla
defesa e obediência ao princípio da presunção de inocência, alicerces
do Estado Democrático de Direito. Ainda que a imunidade parlamentar
seja prerrogativa do exercício legislativo, a sociedade espera equilíbrio
e serenidade, para que o discurso político não desborde para ataques
pessoais, inobservância aos aludidos princípios”. Primeiro, Dr. Holídice, eu vou lhe falar, eu não falei nada pessoal, a pessoa Sidarta Gautama, não me interessa. Agora, o juiz que pratica malfeitos o tempo todo,
em transferências fundiárias, de terrenos, agiotagem, venda de transferência, conluio com advogados, dentro do município de Caxias, a gente
sabe como é. Então, eu não podia deixar de responder a ele, a AMA,
por meio do seu presidente signatário, deveria ter a dignidade de dizer
que me referia à Sidarta Gautama, Presidente Holídice, tenha coragem
de expor quem é o magistrado ofendido. É embaraçoso, meus amigos,
ver até que ponto chega o corporativismo. É uma força tão grandiosa,
que chega a ser capaz de alcovitar criminosos, como referido, no nobre
exercício da magistratura e principalmente da presidência de uma Associação de Magistrados, uma classe que tem tantas pessoas dignas, a
gente espera que o corporativismo, ele respeite a separação de poderes,
respeite, Dr. Holídice, a Assembleia Legislativa. Isso aqui é um pilar da
democracia do Estado de Direito, a possibilidade de nós representarmos
os pequenos da sociedade. E respeite, acima de tudo, a moralidade da
coisa pública. Por que a AMA não se pronunciou com 75 milhões de
reais jogados fora, no Fórum de Imperatriz? Eu não ouvi uma palavra
da Associação. A própria relatora chamou o magistrado de doente, de
mentalmente doente, de corrupto. Hoje ela adiou o julgamento, um minuto por favor, por conta de problema de vista. A minha independência
e a minha imunidade são para proteger a sociedade de marginais que
encontram, nas manobras processuais e na morosidade da prestação jurisdicional, guarida para a perpetuação dos seus malfeitos. Ninguém,
nenhuma associação me intimida. E isso aqui não é desequilíbrio, não
é falta de serenidade. Isso aqui é postura firme, porque a sociedade não
vai se calar, assim como jamais eu vou me calar.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado Antônio Pereira por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, bom dia. Obrigado pela oportunidade.
Mais uma vez destacar a presidência irretocável do nosso Deputado César Pires, decano desta Casa, Deputado Fábio Braga secretariando como
Primeiro Secretário, Deputada Cleide Coutinho, também Secretária. Os
meus cumprimentos aos meus colegas deputados e deputadas presentes
em plenário, internautas, jornalistas aqui presentes e também, claro, aos
nossos telespectadores da TV aberta por todo o Maranhão. Senhor Presidente, estive, na semana passada, na região Tocantina, em Imperatriz,
onde tive a oportunidade, o prazer e a honra de participar de diversas
festas que homenagearam a fundação política, administrativa e implantação dos municípios daquela região. Os municípios ali, na sua maioria,
estavam completando 27 anos. São daquela leva que foram, por esta
Casa, emancipados em 1994 e que houve, em 96, eleições e que os prefeitos assumiram em janeiro de 1997. E eu quero destacar, em especial,
alguns municípios que fizeram aniversário naquela cidade, como, por
exemplo, São Pedro da Água Branca, Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, São Francisco do Brejão, Senador La Roque, Buritirana. Um destaque especial: Ribamar Fiquene. E eu estive ali em vários municípios:
Campestre, São João do Paraiso, Lajeado Novo e outros municípios ali,
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Deputado Hélio, que V.Exa. tão bem conhece naquela região. E todos
ali faziam 27 anos de emancipação política administrativa. E nós estivemos presentes ali em quatro, cinco ou seis municípios junto com a sociedade, com a comunidade, com o povo, exatamente, comemorando a
evolução e o progresso que esses municípios todos obtiveram ao longo
desses 27 anos. E eu quero destacar a Prefeita de Brejão, uma prefeita
que assumiu após a morte do prefeito. Ela era vice-prefeita, a Prefeita
Ednalva Brandão. E a Ednalva vem fazendo nos últimos meses... São
poucos meses, três meses, mais de três meses. Não chegou a quatro meses ainda que ela assumiu o comando daquele município. Mas já nesta
festa de aniversário da cidade fez diversas inaugurações que eu participei junto com ela. Eu quero destacar o trabalho que ela vem fazendo
junto com a Câmara de Vereadores e destacar também aqui o trabalho
do presidente da câmara, junto com seus colegas vereadores, do doutor
Francisco que faz ali também um grande trabalho diante da Câmara
de Vereadores. É um município que está sendo muito bem conduzido, sendo redundante, porque a prefeita é uma pessoa extremamente
bem relacionada com a população e busca uma boa gestão sempre. Nós
temos ajudado, o Governador Flávio Dino tem ajudado, o Deputado
federal Márcio Jerry tem ajudado, o Deputado estadual Antônio Pereira
tem ajudado aquela administração e vamos continuar ajudando. Outras
inaugurações aconteceram, no mês de novembro, e vão acontecer, no
mês de dezembro, antes do final do ano, para o povo e a cidade do Brejão. Destacando aí a grande reforma, quase uma construção nova de um
hospital que está sendo feito ali pelo Governo do Estado, em São Francisco do Brejão. Em Ribamar Fiquene, também muitas obras. O nosso
grande prefeito também fazendo um grande trabalho, com o Prefeito
Cociflan, junto ali com toda a sua equipe, junto com seus secretários,
com a Câmara de Vereadores. Estamos ali fazendo, fizemos uma grande
festa, um grande show para aquela população, o povo sedento de festas,
sedento de participar de movimentos populares, todos nós juntos, assim
como a maior queima de fogos que eu vi por uma cidade do interior do
Maranhão foi em São Pedro de Água Branca. A Prefeita Marília inaugurou mais de 10 obras realizadas com recursos próprios do município. Já
construiu colégios, creches, tudo nesse ano, bloquetes, 10 ruas bloqueteadas em São Pedro da Água Branca, que hoje, com todo respeito, tive
lá grandes amigos, sempre participei de eleições junto com eles, que
foram prefeitos também, o próprio irmão da Prefeita Marília, o Juca,
o nosso saudoso Juca, um homem de grande coração que infelizmente
faleceu, foi levado por essa Covid, por essa doença terrível que assolou
o mundo e o Brasil. Lá eu digo sempre que São Pedro fez aniversário e
quem ganhou o presente foi o povo, quando exatamente teve a coragem
de eleger a Marília. Na história de São Pedro, inclusive o irmão dela não
teve nenhum prefeito que trabalhou e que tem trabalhado e que seja tão
preocupado com o povo e com a cidade de São Pedro da Água Branca.
Uma grande prefeita que está se destacando, assim como Ednalva Brandão, em São Francisco do Brejão, além de outros prefeitos. É uma leva
importante, Senhor Presidente César Pires. Na Região Tocantina, hoje,
estamos com prefeitos que estão comprometidos com a sociedade, não
só aqueles que votam em mim, outros também que não votam em mim,
mas que a gente percebe que é uma leva diferenciada de prefeitos ali da
Região Tocantina. Portanto, eu quero parabenizar todos esses municípios. Para finalizar, quero agradecer o carinho e o respeito que aquele
povo e suas lideranças políticas, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores,
dedicaram a mim ao me receberem em cada cidade que visitei na semana passada. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia, as
cidades que compõem o pool de emissoras que transmitem para os
municípios de mais de 50 mil habitantes, que transmitem a sessão da
Assembleia. Eu recebi nesses últimos dias, inúmeras reclamações, por
conta do transtorno que é a ponte, lá na cidade de Coroatá. Coroatá é
uma cidade que eu frequento muito, é passagem para outros municípios,
está a 70km da minha cidade, minha terra natal, Vargem Grande, e ulti-
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mamente tem sido o percurso mais fácil, mais ligeiro, mais seguro para
outros municípios e até para a capital, Teresina. Mas esses transtornos
têm causado um problema sério para aquela população. Nos últimos
anos, o Governo do Estado, o Governo Federal, tem feito investimento
na cidade de Vargem Grande, na cidade de Coroatá, e essa interligação
que durante anos e anos ficou esquecida, ultimamente, tem uma boa
trafegabilidade. Mas agora, com um problema na ponte, lá na cidade
de Coroatá, nós temos um problema dentro da cidade, na área urbana.
Uma parte da cidade, é a parte mais antiga e também a parte que mantém uma parte dos serviços públicos, prefeitura está de um lado, uma
UPA, várias escolas, várias unidades de saúde, várias escolas, a igreja
matriz da cidade, e do outro lado a Trizidela, tem um grande hospital
, tem uma grande infraestrutura, grandes colégios, como o IEMA, que
foi feito na MA-020, e que a população hoje para ir e vir a esses locais,
está tendo um transtorno muito grande. Mas, mais além eu vou sobre
essa questão. Além da questão da educação, professores, funcionários,
alunos tendo esse transtorno, o pessoal da saúde também. Veja bem,
antes uma ambulância se deslocava da UPA para a Macrorregional, ou
vice e versa, fazendo isso com uma rapidez e segurança, hoje não pode
ser feito isso. Hoje tem um transtorno imenso para que se possa fazer
isso. Outra questão são os profissionais da saúde, que muitas vezes vão
fazer plantão em um lado da cidade e mora do outro lado. Essa é talvez
uma das reclamações que também tem sido vista pela população, é a insegurança. Até certo ponto, até certa hora da cidade, existe uma quantidade de pessoas fazendo esse trajeto, depois disso, depois das nove, dez
horas da noite, isso diminui bastante, fazendo com que esse profissional
que precise desse horário para se deslocar do seu serviço para sua casa
tenha sido alvo dessa insegurança. Portanto, aqui eu vou pontuar duas
situações. Uma: a questão de que nós temos um transtorno que tem que
ser resolvido, o mais breve possível, foi feito uma vistoria em agosto,
setembro, e foi levada a questão que teria que se colocar uma balsa lá,
não foi colocado, porque o leito do rio estava muito inferior ao leito
necessário, a lâmina necessária de água para que se botasse essa balsa,
senão, tivemos essa opção, nós temos que levar uma outra opção. A
população não pode sofrer tão grave problema, desnecessariamente, eu
vejo que algumas pessoas lá se reclamam que estão pagando R$ 10,00
R$ 20,00 R$ 30,00 para transportar seus objetos, algumas coisas, seus
pertences, alguns negócios, para que possam sair de um lado para outro.
Estão pagando canoas, pagando lanchas para que se possa fazer esse
transporte. E isso vai encarecer, vai dificultar, vai complicar a vida daqueles que precisam de certos produtos que estão de um lado e precisam
de deslocamento para o outro lado da cidade. Então a preocupação com
a insegurança, a questão dos comerciantes, as perdas, os aumentos que
estão sendo provocados por conta desse transtorno, a questão da educação, a questão da saúde, dos profissionais de saúde e também nós temos
que nos sentar. E já fiz uma correspondência ao Secretário Clayton Noleto, e temos que sentar e definir um cronograma. Senhor Presidente, só
mais um minuto para completar. Nós temos que definir um cronograma
dessa obra para que os negociantes, a população e todos que necessitam
saibam quando vai começar, quando vai terminar, quando vai haver paralisação, quando não. Isso tem que ser muito bem definido: horários,
datas, dias, para que se diminua esse transtorno e também se esclareça
para a população como vai ser feito esse trabalho. E isso a população
reclama, está atônita. Muitas vezes não sabem quando vai terminar,
quando vai começar, como vão ser os procedimentos desse tipo, dessa
trafegabilidade na cidade de Coroatá. Portanto, eu faço lamento aqui e
faço questionamentos para que o Secretário Clayton Noleto faça essa
pauta, ao Secretário Jefferson Portela para que, nesse período, crie uma
questão lá de policiamento na ponte para que se possa garantir a segurança à população local e aos visitantes, e que também, em curto prazo
de tempo, a gente tenha solucionado esse problema que foi ocasionado
na cidade de Coroatá.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - 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 e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores
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que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial,
bom dia. Cumprimentar os amigos John Cutrim, amigo Marcelo Vieira,
meu quase ex-Secretário de Comunicação Marcelo Vieira, meu amigo
particular Álvaro Luiz, o repórter feliz. Um abraço a todos vocês da
Comunicação do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, infelizmente, o líder do Governo, Deputado Rafael Leitoa, não está presente. Infelizmente, nosso local de trabalho, nosso local de debate, nosso local
de apresentar soluções para os problemas, e o líder do Governo que,
como ontem, não tinha argumento para defender o Governo. E aí de
uma totalidade de 100% do assunto, ele faz um recorte de 5%. Vem
defender o Governo de forma tacanha, como diz meu amigo Deputado César Pires. Vem defender o Governo de forma tacanha e não tem
argumento necessário. Foge do debate, tenta partir para agressão. Eu
esperava que o Deputado Rafael Leitoa estivesse presente, até porque
eu vou citar o nome dele, que é o líder do Governo. Na hora em que eu
não puder mais citar o líder do governo, debater com o líder do governo, então que o Governador Flávio Dino me receba ou então vou para
a porta do Palácio, com a caixa de som, debater com o incompetente
Flávio Dino. Palácio dos Leões, que ele disse que os leões jamais iriam
avançar contra a população, mas os leões estão avançando contra os
trabalhadores no Detran, estão avançando contra os trabalhadores do
estado do Maranhão há sete anos. O governador, que era do diálogo,
em 2014, quem está falando isso é um deputado que pediu voto para
Flávio Dino, votou em Flavio Dino, sem pegar um litro de combustível,
sem receber nada em troca. Eu, de livre e espontânea vontade, votei e
pedi foto para Flávio Dino. Eu tinha um banner com o qual eu viajei 23
municípios, no estado do Maranhão, com a foto de Flávio Dino, de Carlos Brandão, Senador Roberto Rocha, Eduardo Campos, Marina. Nunca
fui ao PCdoB pedir uma nota de combustível, pedir um santinho. Votei
de livre e espontânea vontade por acreditar que seria a mudança, mas
eu não imaginava que seria mudança para pior. Aumentar a extrema
pobreza em um milhão e quatrocentos mil maranhenses! Um milhão e
quatrocentos mil maranhenses vivendo na extrema pobreza, com menos
de R$ 200 por mês, 74% dos maranhenses sobrevivendo com menos
de um salário mínimo, mas ele disse que os leões jamais iriam avançar
na população, porém não é isso que acontece. A própria Secretaria de
Direitos Humanos, que tem ligado sua secretaria à Funac, desrespeita
os servidores da Funac, que estão adoecendo com depressão, pensando em cometer suicídio, porque lá fizeram a portaria da maldade para
prejudicar e atrapalhar o servidor. E a Funac é ligada à Secretaria de
Direitos Humanos. Como pode? Que absurdo! Nós vamos falar, Deputado Rafael Leitoa, mesmo não estando aqui, e eu chamo a atenção
de V. Ex.ª para que possa vir defender o desgoverno Flávio Dino. O
mesmo governador que não cumpre decisão judicial é o governo que V.
Ex.ª defende e que veio falar ontem que a greve é ilegal e que tem que
cumprir decisão judicial. É uma vergonha! É uma vergonha! Partir para
cima do sindicato! Flávio Dino que foi advogado de sindicato. Flávio
Dino que traiu a esquerda. Flávio Dino que tem traído a esquerda, que
não recebe sindicato, que não recebe a esquerda, e assim que ele faz,
barrando sindicato, prejudicando sindicato, colocando multa diária de
R$ 200 mil reais no sindicato. Crie vergonha na cara, Flávio Dino! Crie
vergonha na cara! É esse o governador que representa a esquerda do
Brasil? É esse o governador?!! E mais ainda, podendo usar força policial contra trabalhador que está lutando e reivindicando seus direitos.
A população precisa compreender, você que está em casa, a população
não está entendendo, eu vou explicar: os servidores públicos do Detran
e todos os servidores públicos do Estado do Maranhão não estão pedindo aumento, não é aumento, é recomposição salarial. Ao longo dos
últimos sete anos, o poder de compra do trabalhador, do servidor público do Estado do Maranhão foi consumido, corroído pela inflação. O
servidor ganhava R$ 2 mil reais, há sete anos, ele continua ganhando R$
2 mil reais agora, e com um detalhe importante, o poder de compra do
trabalhador foi corroído. O Governador Flávio Dino mente que dá bom
dia a jumento, o Governador Flávio Dino mente, mente que dá bom dia
a jumento, diz que não pode dar reajuste, não pode fazer a recomposição. Dezessete estados da Federação estão discutindo o reajuste com os
servidores, dezessete, dezessete estados da Federação estão discutindo
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o reajuste com os servidores. Aí vem o Deputado Rafael Leitoa, subiu
à tribuna, dizer que tem uma Lei Federal, a Lei Complementar nº 173,
ele até errou disse 137, é a Lei Complementar 173, que o Flávio Dino
se esconde atrás dela o tempo todo para não nomear os aprovados em
concurso, não fazer... todos os estados estão fazendo concurso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Mais um minuto, mais um.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O Estado do Pará fazendo concurso, o Estado do Ceará, o Estado da Bahia,
vários estados fazendo concurso. Flávio Dino teima em se esconder
atrás da Lei complementar 173. Mas esse é o mesmo governador que
desacata as autoridades, é o mesmo governador que não respeita a Justiça e não acata decisão judicial para cirurgia de crianças, tratamento de idosos, pessoas com deficiência. No próprio Detran, a Justiça
já determinou que ele pare com esses contratos irregulares, imundos,
porcos, nojentos, e ninguém diz nada. Contra o trabalhador coloca a
polícia, mas não tem polícia na rua, não tem polícia na periferia, não
tem polícia no município. Mas para olhar, cuidar, barrar a greve dos
trabalhadores tem polícia. Esse é o desgoverno Flávio Dino, é o mesmo
Governador Flávio Dino que fala de decisão judicial, por meio do seu
líder, Rafael Leitoa, é o mesmo que não cumpre decisão judicial, no
Detran. Cheio de corrupção no Detran, cabide de emprego no Detran,
nepotismo no Detran, contrato irregular no Detran. Eu denunciei aqui,
denunciei no Ministério Público e no Tribunal de Contas, e tenho feito o meu papel de legislador e fiscalizador do dinheiro público e das
ações do Executivo. Governador Flávio Dino, respeite os servidores
públicos do Maranhão, são aproximadamente cinquenta mil servidores
públicos estaduais, aposentados e pensionistas. Respeite a população
do Maranhão. Respeite os servidores públicos e respeite os grevistas
do Detran. Cadê o diálogo? Flávio Dino tinha diálogo, antes, em 2018
da reeleição o diálogo era um hotel de luxo, e cadê o diálogo? Não tem
diálogo, é a máquina opressora e eu tenho dito que no mundo atual, nos
dias de hoje o maior algoz da sociedade moderna é o estado, porque ao
assumir, muda a estratégia, muda o pensamento e muda a forma de agir.
E começa a perseguir, atrapalhar, porque não tem política de estado. É
política de governo e na pior das hipóteses, política de poder. Se manter
no poder, continuar no poder e massacrar a população.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Projeto de Lei em discussão e votação, primeiro e segundo turno. Mas antes, eu quero registrar a presença do Secretário de
Igualdade Racial, Dr. Gerson Pinheiro. Obrigado pela visita, Dr. Gerson. Projeto de Lei em discussão e votação, primeiro e segundo turno,
regime de urgência. Projeto de Lei nº 540/2021, de autoria Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. (lê). Em discussão. Em votação. Quem
for a favor permaneça como está. À promulgação. Aprovado. À sanção.
Projeto de Lei 541, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que dispõe sobre alteração de cargos do quadro de pessoal temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Relator Adelmo Soares. Em discussão. Em votação. Quem
for a favor permaneça como está. Aprovado. À Sanção. Requerimento
à deliberação do Plenário. Requerimento de número 427, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que, após manifestação do
Plenário, seja discutido e votado, em regime de urgência em uma sessão
extraordinária, o projeto de Resolução Legislativa nº 55/21, de autoria
do Deputado Rildo Amaral. Em discussão. Em votação. Quem for a favor permaneça como está. À sanção. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento 428, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, solicitando que seja encaminhada Mensagem de pesar aos
familiares do senhor José Alberto Moraes Rego, ocorrido no dia 13 do
11 de 2021. Como vota a doutora Cleide? Pelo deferimento. Deferido.
Encerrada a Ordem do Dia.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
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SAR PIRES – Por trinta minutos, com direito a apartes, o Deputado
Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem revisão do orador) – Senhor Presidente Deputado César Pires, meu amigo, meu príncipe Deputado César Pires. Um dos homens públicos mais
renomado desse estado. Muito obrigado, Senhor Presidente. Demais
pares, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham
através da TV Assembleia. Um homem público do Estado do Piauí foi
prefeito da cidade de Parnaíba, Governador do Estado do Piauí e senador da República chamado Mão Santa. Mão Santa, quando foi senador
da República, ao ocupar a tribuna do Senado, ele iniciava o seu pronunciamento dizendo: Atentai bem! Atentai bem! Quando o Senador Mão
Santa falava isso, era para a população do Brasil, para que os senadores
pudessem prestar atenção ao seu pronunciamento. Faço minha as palavras do Senador Mão Santa. Atentai bem! Atentai bem, população do
Maranhão, para essa grave denúncia que trago hoje, uma bomba contra
o Governo do Estado do Maranhão. Uma falta de vergonha na cara, um
tapa na cara da população, um tapa na cara daquele trabalhador que sai
de casa todos os dias, acorda cedo e volta para casa tarde, pegando um
trânsito engarrafado. Um tapa na cara daquele que mora na palafita, na
Ilhinha, em qualquer outro casebre em São Luís e no estado do Maranhão. Um tapa na cara daquele morador que mora numa cidade pobre
no interior do estado, que mora numa casa de taipa, que mora numa
casa que não tem nem banheiro na sua casa, que tem uma sentina, uma
privada no fundo do quintal. É um tapa na cara, mesmo que o Governador Flávio Dino vá distribuir uma cesta básica. Senhoras e senhores, eu
falo dos jetons. O Governador Flávio Dino gastou 34 milhões de reais
com jetons. Você que está em casa precisa compreender o que é isso.
É um benefício, é um agrado, é um pagamento para quem participa de
reunião com o governador. É um escárnio! É uma afronta! E eu não vou
longe. Eu tenho aqui, no meu relatório, Secretário Simplício, Secretário
Rodrigo Lago, Secretário Luís Fernando, secretários do Governo do
Estado, que já têm a obrigação de discutir políticas públicas, desenvolver ações na sua gestão, na sua secretaria, mas vão a uma reunião,
no Palácio, com o governador, sai de lá com o bolso cheio de dinheiro,
com o pagamento de R$ 5.800, 00. Ele já é secretário, já recebe por ser
secretário, já tem as ações na sua pasta, o seu planejamento e execução
na sua pasta, mas ele vai participar de uma reunião com o governador
para tratar de estratégias que não mudaram em nada o Maranhão, que
não ajudaram em nada o Maranhão, e o dinheiro escorrendo no ralo,
dinheiro público escorrendo no ralo. Vai para uma reunião, no Palácio,
para ganhar uma fortuna do suor do trabalhador maranhense. Senhoras
e senhores, em 2015, o governo pagou R$ 2,983 milhões de jetons. Em
2016, R$ 3,439 milhões. Em 2017, foi aumentando, aumentando. Em
2017, R$ 3,874 milhões. Em 2018, R$ 4,077 milhões. Em 2019, R$
6,575 milhões. Em 2020, no ano da pandemia, aumentou para R$ 7,142
milhões. Já imaginou um deputado estadual é convidado para participar
da reunião, chegando lá, recebe mais R$ 5 mil reais. Senta-se na mesa,
ouve um blá-blá-blá, vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver,
vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar, e nada! Sai de lá e
pega cinco mil contos. Para 2021, já foram gastos R$ 5,900 milhões,
mas a projeção é de gastar mais de sete milhões com jetons, beneficiando aliados, sociedade civil organizada, secretários que já têm o salário
e a função nas suas secretarias respectivas. São desses conselhos exemplos, o Congep e o Consulp. O assunto que eu trato, na manhã de hoje,
é super importante, é gravíssimo, é improbidade administrativa, crime
de responsabilidade, isso é corrupção. Ah, deputado, está legalizado!
Legalizado? O secretário já recebe na sua secretaria e vai receber R$ 5
mil? Chama o cinegrafista da Assembleia, chama o soldado, chama o
sargento, chama o oficial aqui do Gabinete Militar, vai lá na periferia
e chama a dona Maria, lá da invasão, lá da Ilhinha, do Coroadinho,
isso é um absurdo! Reunião do Congep, antes tinha foto 2015/2016,
hoje não tem mais transparência nenhuma e na foto aqui eu vejo Luís
Fernando, deputado que antes era secretário, Simplício, está aqui, vou
divulgar uma cópia para cada deputado e uma cópia para a imprensa,
porque, antes tinha transparência? Tinha! Depois retiraram, olha as informações, até 2015/2016. E aí nós tínhamos em 2015 dois milhões e
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novecentos que voaram, foram pelo ralo, sumiram e aqui nós tínhamos
o pagamento de dois milhões novecentos e oitenta e três mil reais pela
Secretaria de Planejamento para cada reunião. Reuniões de quatrocentos e oitenta mil, reunião de quatrocentos e oitenta e um mil, reuniões
para não dizer nada, para não discutir nada. E aqui nós temos de 2015,
2016, três milhões quatrocentos e trinta e nove mil reais, reuniões que
onde vê a descrição aqui, na folha de pagamento, de seiscentos mil,
uma reunião no Palácio por seiscentos mil reais: “Ei, vem pra cá, pega
teus nove conto”! Ei vem pra cá pega teus cinco mil reais”! Ei vem
pra cá, secretário. Tu já tens o teu salário de secretário, tu já tens as
tuas orientações que tu tens que fazer na tua pasta, mas vamos discutir
aqui. Final da reunião, nada resolvido, não foi feito nada, mas está lá o
pagamento de seiscentos mil reais, enquanto isso manda comprar umas
cestas básicas para distribuir para a população. Quem está distribuindo?
Secretário candidato a deputado federal e deputado estadual. Quem está
distribuindo? Diretor. E a farra vai por aí afora. É o comandante do Corpo de Bombeiros, é o diretor do Detran, é secretário de Governo. Farra
com o dinheiro público. Cadê o Ministério Público? Ninguém diz nada,
está tudo adesivado por aí: “Vamos vencer, camarão é bom, camarão é
tudo, camarão com alho e óleo, camarão com juçara”. E ninguém diz
nada, a cidade está empestada e ninguém diz nada. O cara faz uma festa, monta um palanque, gasta dinheiro para montar um palanque para
distribuir cesta básica.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado, faltou
o camarão empanado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Isso é
um absurdo! E reunião para distribuir dinheiro, eu acho que na reunião
Flávio Dino, porque agora não tem mais foto, agora não tem mais divulgação. Eu acho que Flávio Dino: quem quer dinheiro? E aí Flávio Dino
começa distribuir dinheiro nos jetons para os secretários. Vamos aqui
agora para 2017, folha de pagamento de jetons, favorecidos. Eu até coloquei aqui atenção, um milhão quinhentos setenta e três, reuniões de
quatrocentos e vinte seis mil, reuniões de trezentos e cinquenta mil,
reuniões das mais variadas possíveis. Olha essa daqui; eu separei aqui
porque aqui consta, até aqui constava o nome, olha aqui: José Simplício
Alves Araújo, esse do outdoor. Esse que está cobrando audiência para
tratar do plano diretor de São Luís. Eu fui a 12 reuniões do Plano Diretor, todas, todas, todas. Teve vereador que não foi. Deputado Wellington
representando a Assembleia foi em todas as reuniões do Plano Diretor.
O Secretário Simplício não foi em nenhuma reunião do Plano Diretor.
Mas para ganhar, Secretário. O senhor vai me desculpar, Secretário,
mas eu vou ter que falar. Nessa reunião que V. Ex.ª participou, V. Ex.ª
ganhou R$ 5.820,00 só para participar dessa reunião. Eita, meu Brasil!
Secretário Luís Fernando, ex-prefeito, largou a Prefeitura de Ribamar
para estar ganhando jetom no Governo do Estado. Além do salário dele
de Secretário vai lá ganhar R$ 5.800,00. Pandemia, separei aqui. Não
sou eu que estou dizendo, não, o site do Governo, mas começaram a
escamotear. Cadê Deputado Rafael Leitoa, meu povo? Cadê o líder do
Governo? Eu não encontrei o nome do líder do Governo nessa reunião
de jetom. Será que ele é tão querido assim pelo Governador? Ele não foi
chamado para ganhar R$ 5.800,00, mas será que ele vai ter coragem,
argumento para vim defender o Governo do Estado diante dessa aberração, desse escárnio com a cara da população? Plena pandemia, sete milhões... Ei! Flavio Dino disse: “Fique em casa!” Ele dizia “fique em
casa”, mas ligava para os Secretários e dizia “vem ganhar teu dinheiro,
vem ganhar teu real”. John Cutrim, 2020, o Governador dizia “fique em
casa”. Mas gastou sete milhões com reunião do jeton. Sete milhões com
reuniões. Ei! Estavam brincando de festas clandestinas. Aquela era uma
reunião clandestina, porque não tem uma foto. Não tem uma foto. Não
tem nada. Já apresentamos o requerimento aqui na Assembleia, solicitando a relação de todos os que participaram das reuniões, de todas as
reuniões, de todas. De 2015, a relação de todos os que participaram, se
tem secretários, se tem deputado estadual, se tem deputado federal, se
tem vereador, se tem dirigente de associação, relação de todos que participaram de todas as reuniões dos jetons de 2015 a 2021. O valor que
cada um recebeu, o que foi discutido, deliberado em cada reunião e o
que mudou na vida da população. Vamos continuar: 2021, o Governa-
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dor Flávio Dino, durante a pandemia, disse: “fique em casa”, “não pode
aglomerar”, mas “venham para cá, receber a mesada, receber um pagamento, para participarem da reunião com o Governo do Estado”. Deputado Wellington do Curso, faz oposição na gestão do Governador Flávio
Dino com muita responsabilidade, com muita seriedade. Antes que falem alguma coisa, tudo isso aqui está no site do Governo. Antes, dava
para ver quem recebia o montante. Agora, dá para saber o montante, não
dá mais para saber quem recebe. Sabem por quê? Porque a Secretaria de
Planejamento faz o pagamento para a própria Secretaria de Planejamento, então o dinheiro não é mais na mão do secretário, na mão do aliado,
apaniguado do Governador Flávio Dino. Agora a Seplan pega R$ 7 milhões e manda para a própria Seplan. Eu fico só pensando o é que passa
na cabeça de alguns deputados que são da base quando o Governador
Flávio Dino não paga as emendas parlamentares de deputado, quer pagar parcelado em 50 vezes. Medição de 10%, de 15%. Ainda tem o tal
de Márcio Jerry e o tal de Capelli que fica coordenando, é quem fica
mandando, humilhando! Rapaz, é muita palhaçada! E ninguém diz
nada. Ah, bom, vão me perseguir daqui a pouco, vão colocar nas redes
sociais, vão querer me atacar, atacar minha família, atacar a minha integridade, atacar o meu trabalho, pode vir, pode me atacar, eu não tenho
medo, eu não recuo, pode vir atacar. O nome do Deputado Wellington
se chama coragem, determinação para continuar fazendo enfrentamento
de quem tentou me prejudicar para que eu não voltasse para a Assembleia Legislativa como deputado estadual. Mas voltei, voltei com a graça de Deus, voltei com voto limpo, com voto consciente, não foi como
deputado que está aqui, nesta Casa, e que se beneficiou da máquina
pública, de secretaria, de direção, de órgão, ameaçando o servidor,
ameaçando contratado para ter que votar em deputado, para ter que votar em secretário. É muita cara de pau! Vamos disputar a eleição sem
esses benefícios. Assim é muita covardia, é muito dinheiro público, é
muito suborno, é muita corrupção. E a cada dia que passa, o governo
Flávio Dino está mais escrachado, não sei se é porque estão saindo do
governo. Meu amigo, bateu o desespero. Quem enricou, enricou. Quem
não enricou está querendo enricar agora. Meu amigo, o que tem de secretário milionário. E a gente pergunta: cadê o Ministério Público?
Onde está o Ministério Público? Toda essa documentação, nós estamos
preparando uma ampla e farta representação ao Ministério Público do
Estado do Maranhão, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
para que possam se posicionar, mas ainda faço a pergunta: o que passa
na cabeça de um deputado estadual que não tem as suas emendas pagas?
1,5 milhão de emendas impositivas, que não são do Deputado Wellington, são para o Deputado Wellington indicar políticas públicas para determinados municípios. O Flávio Dino não paga, aí eu tenho que entrar
na justiça, porque ele pagou R$ 4,5 milhões para um deputado, R$ 6
milhões para outro deputado, R$ 8 milhões para outro deputado e tem
deputado que fica se humilhando, ligando para o secretário, ligando
para articulação política. Está faltando documento, tem deputado que já
recebeu todas as suas emendas. Senhoras e senhores, vocês entendem
agora por que não sobe deputado aqui para defender Flávio Dino?! Flávio Dino tem que tomar muito cuidado, ele pode até não reeleger e não
se eleger senador da República e vai cair no ostracismo na política.
Quando o Flávio Dino perder o mandato de governador, sair do poder,
ele pode ficar isolado para a política o resto da vida, porque ele não foi
líder, ele é um chefe perseguidor, ele não conquista, ele não tem aliados,
tem as pessoas que estão se beneficiando, temporariamente, dele, do
governo, seus benefícios, mas não é um líder, na hora que Flávio Dino
sair do mandato de Governo do Estado, eu até oro pela vida dele para
que ele não tenha depressão, porque ele vai cair no ostracismo da política. Não é líder, não é um líder, ele não cativa, ele não conquista, é só
na opressão. Lembro-me, agora, trago à memória uma determinada vez
estava montando um Bloco e um determinado Deputado, disse: Deputado, eu não posso ir para o seu Bloco, não posso montar esse Bloco,
porque meu marido é prefeito no interior, minha esposa é prefeita no
interior, eu já fui prefeito, tem perseguição do Governador Flávio Dino,
e eu tenho que tomar cuidado. É na opressão, é na perseguição, perseguindo prefeitos, perseguindo deputados, perseguindo lideranças, mas
para os amigos, os mais próximos, os mais chegados, os camaradas, e
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aqui cabe explicação o que é camarada: camarada é aquele que dorme
na mesma cama. Daí vem o nome camarada. Então, para os camaradas,
para aqueles que dormem na mesma cama, no Palácio dos Leões, todos
os benefícios, todos os recursos, não tem dinheiro para pagar as emendas parlamentares dos deputados, mas tem dinheiro para pagar 34 milhões de jetons, de benefícios, de agrados, de mesada para aliados do
governador. Não tem dinheiro para fazer reajuste, recomposição salarial
dos servidores públicos do Estado do Maranhão, estão há sete anos sem
receber, mas tem dinheiro para dar para secretários, para pessoas ligadas ao governo, para participar de reunião. Vocês já tiveram a noção da
gravidade do que é isso? Um secretário, na sua secretaria, ele faz reunião, normalmente, para definir metas, objetivos, cobrar as ações, mas
quando é chamado pelo Governo do Estado para participar das reuniões
do CONJEP, CONSUP, ele é remunerado pra isso. O secretário já recebe o seu salário, mas ele também recebe uma farpela gorda, Wellington
Saraiva, recebe uma farpela gorda para participar de uma reunião, lá no
Palácio dos Leões. Em plena pandemia, sete milhões e cem mil reais
destinados a pagamento de jetons, todos os secretários envolvidos, um
monte de associação, um monte de gente, um único mês a pessoa receber, pagar 600 mil reais de reunião. Vamos lá, 2021 não foi finalizado,
ainda, mas já tem empenhado sete milhões, setecentos e noventa e cinco
mil reais para pagar de agrado, de mesada. Já foram pagos no mês de
janeiro, quatrocentos mil reais, mesmo com a pandemia. Meu amigo,
como é que pode? É muita cara de pau, toda sexta-feira se faz uma live,
toda sexta-feira se dirige à população e você diz para a população “fique
em casa”. Fique em casa porque o Governador Flávio Dino vai reunir os
seus secretários e vai destinar 5.800 para cada um deles participar de
reunião. É uma afronta à população maranhense, é uma afronta. É uma
afronta ao Ministério Público. É uma afronta a OAB. É uma afronta à
Defensoria Pública. É uma afronta ao Tribunal de Contas do Estado, a
não ser que tenha juiz que está recebendo jetom, a não ser que tenha
promotor de justiça que está recebendo jetom, a não ser que tenha conselheiro do Tribunal de Contas que está recebendo jetom, a não ser que
tenha defensor público que está recebendo jetom, porque, senão, isso
tem que acabar. E esses 34 milhões têm que ser devolvidos aos cofres
públicos. Esses 34 milhões gastos com jetons têm que ser devolvidos
para os cofres públicos, 34 milhões gastos com reuniões no Palácio dos
Leões. Quando eu vou à feira, quando eu vou à periferia, quando eu vou
à palafita, é de cortar o coração saber que aquela família ganhou uma
cesta básica lá do Comando do Corpo de Bombeiro, de um secretário e
que a cesta dá mal para três, quatro dias. Dois, três quilos de arroz, uma
sardinha, um macarrão, um feijão. No primeiro dia, ele faz arroz com
feijão, macarrão e abre a primeira sardinha. No jantar: arroz, macarrão,
feijão, a sardinha. Esqueci do óleo. Tem uma lata de óleo. No segundo
dia, arroz, feijão e macarrão. A sardinha já foi embora no primeiro dia.
No terceiro dia, arroz, feijão. O macarrão já acabou. No quarto dia, arroz, porque o feijão também já acabou, mas sobrou a lata de óleo. Quer
dizer, ele vai estar bebendo óleo o resto do mês? Essa é a cesta básica.
Mas, enquanto ele dá uma cesta básica para poder ajudar temporariamente... Deputado Wellington V. Ex.ª é a favor ou contra a distribuição
da cesta básica? Sou a favor da distribuição da cesta básica, claro, mas
não para o uso político, uso eleitoreiro, uso politiqueiro. O cara monta
um palco, coloca banda de música, coloca um monte de secretários e
um monte de deputados, aí, segura a cesta básica, chama aquela pessoa
humilde da sociedade que está desempregada e, aí, entrega a cesta básica e coloca em tudo quanto é propaganda. Tem dez fotógrafos, cinco
cinegrafistas para aparecer na televisão que ele é bonzinho, está dando
uma cesta básica para um pobre, está dando a cesta básica para quem
necessita, mas, ao mesmo tempo está dando R$ 5.800 para uma única
reunião, mesmo no período da pandemia. Isso é uma vergonha, Flávio
Dino. Enquanto um milhão e 400 mil maranhenses estão vivendo na
extrema pobreza com menos de R$ 200 por mês, V. Ex.ª gastou 34 milhões pagando mesada, pagando para secretários e outras pessoas ligadas ao Governo para participar de reunião. Algo que ele já faz e já recebe por isso. Será que a Mirante vai publicar alguma coisa amanhã de
manhã? A Difusora? A Band? Os meios de comunicação? Alguns jornalistas e blogueiros? John Cutrim, Wellington Saraiva, será se amanhã
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sai alguma nota? Será se alguém falou alguma coisa? Será que alguém
vai fiscalizar? Será que alguém vai dizer alguma coisa ou o Deputado
Wellington vai ficar se esgoelando, falando e aí apresenta um requerimento aqui, e é negado pela Mesa, ou boto para o Plenário, e os deputados não se manifestam. Eu não quero constranger, mas cadê os outros
deputados que viriam para a oposição? Estou esperando por vocês. Não
vou citar nome, não, mas estou esperando por vocês. Não que eu esteja
cansado, não que estejamos sozinhos, Deputado César Pires, não que
estejamos cansados, mas cadê os outros deputados que virão para a oposição nos ajudar nessa luta, nessa fiscalização? Não que nós estejamos
cansados. Não estamos, não. Nós renovamos todos os dias as nossas
forças, todos os dias. E estamos aqui, permanentemente, porque nós
temos um lado, Deputado César, nós estamos do lado da população,
fiscalizando, cobrando, denunciando e apontando soluções para os problemas. Deputado Wellington, V. Ex.ª acusa, V. Ex.ª denuncia, V. Ex.ª
aponta o erro e V. Ex.ª pode apresentar solução? Primeira solução:
transparência nesses gastos. Segundo, que o dinheiro seja devolvido aos
cofres públicos. Terceiro, que o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão possam investigar e possam realmente punir
os envolvidos e, se existe algum indício de crime, de erro, meu amigo,
se o cara já é secretário, recebe de R$ 15 a 20 mil reais por mês e o cara
é chamado para uma reunião e ganha R$ 5 mil para participar de uma
reunião, ou seja, quer dizer, se ele não ganhar esses R$ 5 mil, ele não vai
para reunião. Não dá para entender. Finalizo com 2021. Está programado, está previsto, mesmo com pandemia, já foram embora dos cofres
públicos R$ 5,9 milhões. Agora vocês entendem por que o Flávio Dino
arrecadou tanto. Wellington Saraiva, você vai entender agora por que
Flávio Dino arrecadou tanto apreendendo carros e motos, que é para
poder bancar o luxo de pagar reunião para secretários ligados ao governo. É por isso que ele não baixa o imposto. Está explicado por que
Flávio Dino não baixa o imposto dos combustíveis para melhorar a vida
do motorista de aplicativo, do mototaxista, do motorista de táxi, para
melhorar a vida do trabalhador e da população, por quê? Porque ele
paga R$ 34 milhões para os secretários participarem de reunião. Não é
salário, é um agrado, é uma mesada. É por isso que ele não tem como
baixar o imposto, é por isso que ele apreendeu carros e motos dos trabalhadores, é por isso que ele não concede o reajuste dos servidores. Por
que Flávio Dino não concede o reajuste dos servidores? Porque ele paga
mesada de R$ 5,8 mil. Ei, é uma pouca vergonha! Uma mesada dessas
para um secretário que já tem um salário maior do que o salário de professor. Flávio Dino, crie vergonha na cara. Hoje estamos diante da denúncia dos jetons, apresentamos requerimento e vamos aguardar o pronunciamento do líder do governo que eu esperava aqui na tribuna da
Assembleia para debater, para discutir, encontrar uma solução pra essa
pouca vergonha. E a primeira delas que os requerimentos sejam aprovados, que tenha transparência. Mande a relação de todos os beneficiados,
todos que participaram da reunião, quanto cada um ganhou e que devolvam aos cofres públicos do Estado do Maranhão, trinta e quatro milhões. Isso é uma pouca vergonha, uma palhaçada com a cara da população. E essa denúncia dos jetons está só começando e ela vai ter que ir
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para que tomem as devidas providências. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e
sobre sua população.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Tempo do Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar Democrático PL/Republicanos, 8 minutos, mais 5 minutos de pedidos que o
Deputado Vinícius Louro fez pela liderança. Deputado
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado César Pires, o Deputado Hélio Soares, pelo tempo que ele precisar.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado, então, tem 8 minutos com mais 5 minutos da
Liderança do PL.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Fora a sua benevolência.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Haverá, Deputado.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, em exercício hoje à Mesa, nosso Deputado
César Pires. Deputado Bráulio, não, Bráulio é o Secretário-Geral, mas
eu o cumprimento também que complementa a Mesa hoje aí, Senhoras
e Senhores Deputados, serventuários, internautas, povo do Maranhão
que nos assiste. Senhoras e Senhores, sinto-me na obrigação, de vir aqui
agora, nesse momento a esta tribuna, para fazer alguns registros e alertar alguns colegas, para evitarem os excessos, Deputado Arnaldo Melo,
nós temos que ter controle com as nossas emoções e ter a consciência,
Deputado Vinícius, que isso aqui é uma coisa transitória, isso aqui é
uma coisa tão passageira, quando você vai se dar conta, já está terminando o mandato. Então, as pessoas, às vezes, confundem as coisas.
E a nossa instituição, a nossa Assembleia, é a essência da proteção do
cidadão, a essência da proteção das famílias, daqueles menos providos
de algum poder e a população em geral, quando nos sentimos prejudicados, com os nossos direitos, nós recorremos a essa instituição. E essa
instituição, Deputado César Pires, não pode servir de instrumentos para
que alguém use com palavreados que não condizem com a essência
desta casa. As Assembleias Legislativas de todos os Estados do Brasil é
a caixa de ressonância da população. Nós não podemos usar esta tribuna
e tentar diminuir quem quer que seja. A Oposição é salutar em qualquer
estado que nós estivermos, é salutar em quaisquer circunstâncias. E nós
até agradecemos quando nos deparamos com a Oposição, porque a gente procura ir para o campo das ideias, discutir heterogeneamente com
os seus pares como fazemos aqui agora. Mas não podemos, de maneira
nenhuma, Deputado Roberto Costa, Deputado Antônio Pereira, fazer
com que essa Assembleia sirva de instrumento para diminuir as pessoas, uma vez que nós somos todos iguais, todos iguais. Hoje, estamos,
aqui, eu, o Deputado Arnaldo, César Pires, somos os mais velhos de
mandatos aqui. Já passamos por várias situações e exemplos, mas eu
vou fazer aqui, nesse momento, um histórico, embora breve, por causa
do meu tempo, aqui, na tribuna para, não para fazer defesa, mas para
chamar a atenção de como nós somos vulneráveis e insensatos quando
você faz alguma denúncia sem comprovação. Refiro-me, nesse momento, às prefeitas que foram atacadas ontem... aqui, nesta tribuna, usada,
indevidamente, para fazer um papel que não condiz com a Assembleia.
A nossa Cristiane Varão, Prefeita de Bom Jardim, a nossa querida Cláudia, Prefeita de Monção, e o nosso filiado Almeida, Prefeito de Igarapé
do Meio. A nossa Prefeita de Bom Jardim... E não é porque ela é filiada
ao PL. Nós estamos numa era de uma defesa incansável da família,
das mulheres principalmente. E todo mundo prega a igualdade, que
as mulheres têm que avançar, têm que exigir, têm que concorrer nessa
sociedade, muitas vezes, injusta. E quando elas galgam algum cargo
ainda são diminuídas por algumas pessoas insensatas. A Cristiane Varão
- começar por ela aqui, senhoras e senhores deputados - é professora
concursada, foi secretária de assistência social e vereadora. Sabe perfeitamente dos desafios das pastas das políticas públicas, principalmente,
de educação. Ao assumir, casada, tem dois filhos. Inclusive, Deputado
Arnaldo Melo, é até avó, uma avó nova, em plena consciência dos seus
afazeres. E tão bonita, que a natureza foi generosa com ela, talvez seja
isso que incomoda algumas pessoas. Ela foi denunciada aqui ontem por
uma reportagem da Rede Globo de 2015, não do mandato dela. Mesmo
que fosse, nós teríamos que ter a consciência de saber que nós estamos
denunciando. Vou falar aqui alguns avanços que o município teve ao
assumir em 2001. Os problemas encontrados não foram diferentes dos
demais municípios do Maranhão e de todo o Brasil, cuja saúde e economia foram dilaceradas pela pandemia da Covid-19 até os dias atuais,
problema de toda ordem, como salários atrasados, saúde um caos na
educação. A pandemia provocou um grande estrago na aprendizagem
escolar e não foi diferente com a escola da comunidade da Vila União,
mostrada em uma reportagem televisiva e divulgada nesse plenário sem
a devida comprovação, até porque não foi na gestão dela. A comprovação dessa realidade do povo de Bom Jardim. A prefeitura tem cumprido
com o seu dever constitucional de promover cidadania, dando apoio aos
moradores da comunidade da Vila União, que é a Vila União que foi
citada aqui, infelizmente, nesta tribuna, contratando professores, destinando alimentação escolar e fornecendo combustíveis para o gerador
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que produz energia para os estudantes do período noturno, do EJA. Destaco aqui o empenho dos trabalhadores da educação.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Mais cinco minutos para o Deputado Hélio Soares.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu fiquei fazendo o destaque da nossa querida Cristiane Varão em orientar os idosos
para que não abandonem a alfabetização. Mesmo assim, infelizmente,
alguns chegam a patamares consideráveis, infelizmente, mas ela luta
para que sejam concluídos esses cursos. Em apenas 11 meses de gestão,
a prefeitura já reformou mais de 10 escolas e elaborou projetos para
a construção de cinco escolas, dentre elas, a da própria Vila União. O
que esqueceram de falar na reportagem e aqui nas matérias, inclusive
no pronunciamento feito aqui nesta Casa, foi a área da comunidade da
Vila União que está em litígio naquele município. Apesar de ter tomado
todas as providências legais, aguarda uma decisão do Incra por se tratar
de área do Incra, área de assentamento. Portanto, o Incra tem que autorizar, mas já está até na fase licitatória. Portanto, Senhor Presidente, são
infundadas as notícias veiculadas pela Rede Globo e aqui disseminadas
sem a devida verificação dos fatos. São informações repetidas com o
intuito de aparecer para mídia como fazem aqueles papagaios de pirata.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado Hélio,
eu queria só um aparte rapidamente se o senhor me permitir.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pois não, deputado, com muito prazer. A professora Cristiane Varão é professora, concursada, foi secretária de Assistência Social, vereadora, então ela está
perfeitamente consciente das suas obrigações e se preparou para isso,
até porque passou pelo Legislativo para sua formação e para que a gestão executiva fosse mais eficaz, e está só com 11 meses, inclusive...
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado Hélio
Soares, após apartes do Deputado Roberto Costa, também queria me
manifestar.
A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Deputado Hélio, também depois do Vinícius ou antes não é Vinícius? As mulheres têm...
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Lógico, eu declino aqui em nome da Deputada Detinha, haja a vista que nós, deputados, Deputado Roberto Costa, cavalheiros viu?
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Parabenizo-o, Deputado Vinícius, que sirva de exemplo para muitos homens que não tem
menor respeito com as mulheres. Inclusive quero aqui deixar o registro,
convidando-lhes para visitarmos in loco, isso que eu estou falando aqui,
dentre as políticas públicas de saúde e educação, são prioridades para
a prefeita de Bom Jardim, que tem demonstrado isso em sua gestão, na
área de saúde, Deputado Roberto, lhe concedo já, minha idade não permite que eu fique parando e voltando, parando e voltando. Possa voltar,
mas eu lhe concedo já, com muito prazer. Na área da saúde, reformou
postos de saúde em vários povoados, reformou o CAPS, ampliou o
quadro de funcionários da equipe multidisciplinar, contratou médicos
com especialidades em: ortopedia, cardiologia, pediatria, ginecologia,
dermatologia e psiquiatria; inclusive, eu vou até aproveitar a oportunidade para mandar um ofício, Deputado César Pires, para essa parte
da psiquiatria, para reservar uma consulta para mim e uma pessoa daqui que eu vou levar; ultrassonografia e endoscopia digestiva. Mais de
6.500 atendimentos de emergência no hospital municipal. 167 bom-jardinenses, já nasceram no hospital da cidade em 2021. Quer dizer, que
ninguém nascia lá, Deputado Arnaldo, ia para outro município para as
mulheres fazerem os partos e agora já nasce todo mundo lá. Instalou os
respiradores, abriu centro de testagem, instalou invasora de oxigênio na
usina de dois, equipamentos que garante oxigênio na pandemia, vacinação avançada, compra de medicamentos, PSF funciona 100%, enfim,
dentistas, enfermeiros, e técnicos de enfermagem, médicos em povoados. Eu estou falando tudo isso que é para ilustrar bem aqui para quem
ouviu ontem essas infelizes notícias, na educação além das escolas aqui
já tratadas, humanizou escolas e creches, 9.096 alunos matriculados,
parabéns prefeito! Fortaleceu o atendimento da educação especial, principalmente o infantil com atendimento doméstico da pandemia, entregou kits de merenda escolar, merenda escolar regular para todos os alunos, pagamento dos professores da educação e dos servidores em geral,
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e inclusive, deputada Detinha, o 13º da educação já está todo pago, e os
outros 50% que vai pagar agora antes do prazo regulamentado em dezembro, parabéns, prefeita, mais uma vez! Na infraestrutura, a coleta de
lixo adquiriu compactadores de resíduos sólidos, inclusive até emenda
do nosso presidente Josimar, parabéns Josimar, por destacar coisas úteis
para os seus municípios. Construiu escolas, caixas d’águas, construiu
estradas vicinais, concretou vias de acesso e recuperação de ruas, enfim.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) – Deputado Hélio, só um aparte aqui. Eu gostaria até de pedir para o Presidente, para ele nos dar o tempo, o dia todo, porque se a gente for falar das
obras das prefeituras aí que foi declarada pelo Deputado Yglésio, entendeu, nós precisaremos do dia todo para falar das obras dos prefeitos.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – É verdade, eu vou
pedir desculpas ao povo de Bom Jardim, para ir finalizando, mas, dizer-lhes bom-jardinenses, que nós estamos aqui, atentos a esses fatos
também e a senhora não está sozinha, e toda vez que precisar dar esclarecimentos, até porque é o nosso dever, eu estarei aqui com muita
honra e com muito prazer. Eu concedo o aparte ao Deputado Roberto
Costa, depois ao Deputado Leonardo, em seguida, à Deputada Detinha
e, depois, ao Deputado Vinícius e, ao final, ao nosso cabeça branca,
Deputado Arnaldo Melo.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) – Não, eu
queria, inclusive, pedir permissão à Deputada Detinha, porque eu tenho
um compromisso agora 11h30. E eu gostaria de apartear o Deputado
Hélio, primeiro, porque eu não queria entrar na questão das denúncias.
Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter nesta Casa também
é senso da responsabilidade. Eu acho que todos nós temos as nossas
posições. Em alguns municípios, nós somos situação e em outros nós
somos oposição, mas acredito que algumas palavras que são ditas, nessa
tribuna, é necessário que a gente tenha um certo cuidado, até em respeito por quem nós acusamos para não cometermos aqui erros que são
insanáveis. No caso, inclusive, da Prefeita Cristiana, lá de Bom Jardim,
eu olhei toda a reportagem. Lá, inclusive, o MDB faz parte da administração, porque o Vice-Prefeito é aliado da Prefeita. E tudo que foi
mostrado em relação a Bom Jardim foi em função de gestões passadas
e que, claro, como gestora, tomou as medidas cabíveis assim que assumiu a administração do município no sentido de até tirar o peso da sua
responsabilidade em função de outros gestores. A gente sabe, inclusive,
que Bom Jardim é um município que, historicamente, tem tido muitos problemas, inclusive, com o próprio MP. Mas no caso da Prefeita
Cristiana, ela não tem nenhuma responsabilidade com as denúncias que
foram apresentadas. Acredito que a reportagem não foi feliz, exatamente porque ela poderia ter feito a denúncia, mas ela deveria separar o
joio do trigo. Dizer que a atual gestão não tinha responsabilidade em
função dos erros que foram cometidos no passado por outros gestores.
Então acho que foi uma falha da reportagem não esclarecer todos esses
pontos. E acredito que, independente também do que foi apresentado,
acredito que, quando a gente venha subir nessa tribuna, a gente também tenha que ter respeito aos gestores, às gestoras, que, independente
de qualquer coisa, são pais e mães de família e que também merecem
nosso respeito.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Vou lhe conceder mais dois minutos.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA- Essa é a nossa
defesa em relação a essa situação toda, mas é preciso que a gente use
um palavreado mais respeitoso em várias situações, para que a gente
não possa cometer uma falha como foi cometida aqui em função da
Prefeita Cristiana lá de Bom Jardim. Obrigado, Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu que agradeço,
Deputado Roberto Costa. E peço à Mesa que incorpore no meu pronunciamento. E a prefeita Cláudia também, porque já vou falar aqui da
nossa prefeita Cláudia, foi atacada aqui na sua honra ontem, aqui nesta
Casa. Inclusive aproveito a oportunidade, Deputado César Pires, para
fazer aqui uma solicitação que a Casa retifique para que não fique nos
Anais desta Casa palavreados que não condiz com esta Casa. Concedo
a palavra à Deputada Detinha.
A SENHORA DEPUTADO DETINHA (aparte) - Obrigada, Hé-
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lio. Realmente, só fortalecer o que nosso deputado falou, o uso das palavras. Temos que respeitar além dos colegas que trabalham e que estão
aqui na Casa, as mulheres que estão nos assistindo também. E, Hélio, só
fortalecendo o que você falou, esse arquivo que foi colocado na reportagem é do ano de 2015, então, não tinha nenhuma responsabilidade com
a prefeitura atual, a gestão atual, que eu só parabenizo pelo trabalho
dela, pois a gente tem mais de 10 escolas reformadas, todos os funcionários da educação já foram pagos com o décimo terceiro, foi até reportagem na Mirante que mostrou as escolas reformadas, a construção de
uma nova gestão, a arte que está sendo muito admirada nas paredes, nos
muros das escolas. Eu me estendo também à cidade de Monção que tem
uma prefeita reeleita, muito bem reeleita, de uma gestão séria de mais
de 115 escolas, salários em dia, décimo-terceiro também pago naquela
cidade. Na cidade de Igarapé do Meio, que é uma reeleição, o prefeito
reeleito com mais de 60% dos votos, já estão construindo cinco escolas,
uma creche, 31 escolas reformadas, reconstruídas, de cujas inaugurações eu participei. Mais de 60% dos prédios lá são climatizados, coisa
que a gente não vê nem aqui na capital. São escolas realmente modelos
que existem naquele lugar. Aquelas escolas que foram mostradas nas
reportagens, Deputado Hélio, são escolas que já estão sendo construídas ao lado. Se há um atraso de três meses, como foi dito mesmo na
reportagem, foi por problema de licitação, problema de pandemia, com
o aumento dos materiais e construção, a empresa não quis mais e teve
que refazer todo o projeto, e está sendo construído. Então, tenho todo o
meu respeito aqui pelos gestores públicos, Prefeito Almeida, de Igarapé
do Meio, Prefeita Cristiane, da cidade de Bom Jardim, Prefeita Cláudia,
da cidade de Monção, o meu respeito pela responsabilidade de uma gestão pública que eles têm, o respeito no munícipio. Fica aqui o convite
para qualquer deputado, qualquer um de vocês desta Casa que esteja me
ouvindo, vão conhecer a cidade, vão conhecer. É difícil, Hélio, subir à
tribuna e fazer um discurso simplesmente por uma reportagem sem conhecer os interiores. Vamos para o interior, vamos conhecer a realidade,
vamos botar o pé no chão, entrar nas escolas, conhecer realmente o
estado do Maranhão. Conhecendo o estado do Maranhão, você vai ver
uma divisão do que existe, uma escola realmente que os alunos tenham
merenda de qualidade, onde os gestores são respeitados, onde os professores, onde toda a classe de ensino é respeitada, porque fazer prédios e
dizer que as escolas dignas são abandonadas, como a gente vê muitas no
interior, é fácil, agora passar o que os nossos gestores, os nossos prefeitos passam no interior, trabalhando para trazer uma qualidade de vida,
é muito pouco. Isso me revolta porque eu também passei isso quando
era gestora da cidade de Centro do Guilherme, onde aquele município
era de uma carência total, e eu consegui mudar aquela realidade em oito
anos, mas, mesmo assim, houve críticas na rede, dizendo que meu município estava acabado, que meu município não tinha escola. Onde eu
tinha uma escola, eu tinha estrutura digna e é isso que está acontecendo
hoje, é isso que está acontecendo. Há pessoas que não conhecem, Hélio,
essa é a palavra, não conhecem o que é uma gestão pública, nunca foi
um prefeito, nunca foi um vereador, cresceu na vida por meio de pirâmides, usando outros recursos, portanto, precisa sim conhecer o Estado do
Maranhão, conhecer a realidade que está no nosso interior para poder
subir essa tribuna e dizer alguma coisa, muito obrigada.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu que agradeço,
deputada, e solicito à Mesa para que incorpore ao meu pronunciamento
o seu aparte. Vou conceder ao deputado Vinícius, daqui a pouco, só um
compêndio rapidinho aqui, de uma síntese dos outros prefeitos, que está
no roteiro aqui para falar dessa reportagem que a deputada falou, que
eu falei aqui também e a nossa prefeita Cláudia. É um dos maiores desafios, deputado Arnaldo Melo, Deputado Antônio Pereira, é você fazer
gestão em um município, quando você conhece esses avanços, quando
você fica acompanhando que o seu município está avançando, você se
orgulha, como eu tenho orgulho aqui de ver várias mulheres fazendo
gestão dos seus municípios. A Maura Jorge é outro exemplo de mulher
também que está dando certo, se reelegeu várias vezes e a nossa querida
Cláudia, concedo já, deputados, a nossa querida Cláudia, de Monção,
uma prefeita que trouxe a sua referência como gestão, o seu marido, o
Doutor Henrique, médico, foi prefeito duas vezes, duas vezes. Aí pas-
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sou, veio a outra gestão, aí foram buscar a essência do Henrique, a sua
esposa, ele, com os seus afazeres, médico não quis concorrer colocou a
Cláudia, ela se elegeu, se reelegeu. Inclusive agora, Deputado Arnaldo,
ela enfrentou uma batalha terrível contra candidato do governo, todo
mundo em cima e ela ganhou a eleição, por quê? Porque tem a sua
referência de honestidade, de capacidade, de dedicação, de sentimento
àquela população. Quando ela pegou o município, o IDEB estava com
3.3 e agora está em 4.1, isso é um avanço, além de 100 escolas ativas
e reformadas, construção, ampliação de 45 unidades, quer dizer, que o
município tem avançado. Parabéns ao povo de Monção que soube escolher uma mulher. Uma mulher digna para fazer gestão esses oito anos.
Que Deus a ilumine para que possa continuar a sua trajetória. Lhes dizer, prefeita, que aqui nós estamos, a equipe toda do PL. não para defender, mas para mostrar a verdade, que é esse que nós percorremos, esses
caminhos. Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Sou eu.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado Leonardo Sá.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) - Deputado Vinícius Louro, viu. Deputado Hélio. Eu primeiro quero parabenizá-lo pelas suas falas nessa tribuna. Aqui foi refletido por V. Ex.ª, pela
Deputada Detinha, um campo de visão técnico, um campo de visão de
um trabalho, de uma gestão responsável desses três municípios, que é o
município de Monção, gerido pela Prefeita Cláudia; Bom Jardim, gerido pela Cristiane Varão e Igarapé do Meio, gerido pelo Prefeito Almeida. Então, dentro dessas visões que V. Ex.ªs tiveram, tanto técnico como
gestão, eu trago outra reflexão. Muito me espanta o Deputado Yglésio,
aqui desta Casa, a esta tribuna, para se manifestar sobre esses três prefeitos. E o que me chama mais atenção que a coincidência que ele chega
a essa tribuna para falar da cidade de Monção, que é administrada por
uma prefeita do PL; a cidade de Bom Jardim, que é administrada por
uma prefeita do PL e Igarapé do Meio, também que é um prefeito do
PL, isso é muita coincidência. Imaginemos nós agora chegando num
período eleitoral, alguns deputados querendo aparecer para o seu grupo
político, ou capitão do seu grupo político para ganhar pontos em suas
palavras. Eu não corroboro com esse tipo de política. A gente tem que
fazer política de forma séria, visando o bem-estar da sociedade. O deputado foi infeliz quando fala que nos municípios que ele citou teve obras
atrasadas. Aqui a Deputada Detinha já colocou de forma bem sucinta.
Existem problemáticas dentro do burocrático e isso acontece. Vou dar
um exemplo bem aqui: a estrada de Pedreiras, Trizidela do Vale a São
Luís Gonzaga era para ter saído desde o início do mandato do Governador, mas por questões de problemas, por questões de problemas de
licitação. Agora mesmo teve a problemática, aliás, num tempo passado,
teve a problemática na licitação do projeto burocrático e depois teve a
problemática na licitação da empresa, porque uma empresa ganhou e a
outra entrou com ação. E isso adiando ainda mais a construção dessa
estrada. E aí o povo o quê? O povo sofreu. O povo está sofrendo esse
tempo todo, mas foi uma questão burocrática. Outra questão também; o
hospital de Pedreiras que, também, desde o início do primeiro mandato
do Governador, era para ser feito e beneficiar a população. Só o que
aconteceu? Teve problemas que a gente entende. Eu não estou jogando
contra o Governo, mas a gente entende essas problemáticas. Agora me
chama a atenção vir aqui de forma politiqueira, haja vista que os três
municípios são administrados pelo PL, se manifestar de tal forma. Aqui,
como a Deputada Detinha, eu acho que as pessoas, primeiro, antes de
olhar e lê uma matéria, têm que ver o município. Ele tem que saber
nessa área que está sendo denunciada os avanços que houve, os avanços
que estão tendo. E, principalmente, no momento de dificuldade que o
Brasil está passando, num momento de crise que o Brasil está passando e, principalmente, o Estado do Maranhão, a gente tem que trazer
essas informações das melhorias que foram realizadas também nesse
município, como V. Ex.ª declinou na tribuna da Assembleia. E eu até
pedi o tempo para o nosso Presidente e que ele seja benevolente, pois
se a gente for falar dos avanços desses três municípios, nós precisamos
do dia todo para estar aqui declinando as benfeitorias dos municípios.
Parabéns, Deputado Hélio.
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O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (aparte) - Deputado Hélio, por favor. Muito obrigado, Deputado Hélio. Eu gostaria
aqui de ressaltar essa discussão sobre a educação, Deputado César Pires, uma situação específica do nosso município, que é um município
maior, um município que é a capital da baixada maranhense, o município de Pinheiro. E é uma situação que nós temos que ter cuidado,
Deputado Hélio, com essas generalizações de administração e falar
uma coisa de dois, três municípios, quatro município generalizando de
uma forma específica várias administrações ao mesmo tempo. E para
salientar isso, eu queria falar uma situação específica aqui do município de Pinheiro. O município de Pinheiro, Deputado Hélio, Deputado
César Pires, Deputado Hélio Soares, recebeu 26 milhões de diferença
do Fundeb para a reforma e ampliação de escolas municipais. Semana
passada, eu fui à rádio em um município de Pinheiro, Deputada Detinha, Assembleia e quem me escuta, e desafiei o prefeito municipal
Luciano Genésio a mostrar o que foi feito com esses 26 milhões de
reais e mostrar uma escola, uma sala de aula ampliada no município
de Pinheiro com esse recurso. Eu desafiei o prefeito, Deputado Hélio
Soares, não foi a mostrar uma escola concluída, foi uma única sala de
aula ampliada com essa diferença do recurso do Fundeb. A gente sabe
para que foi utilizado esse recurso do Fundeb: foi para lavar dinheiro
e eleger deputado desta Casa às custas de dinheiro público. Na hora
correta. eu vou dizer quem foi, qual era a empresa que recebia e de
onde era tirado o recurso. Então, nós temos que ter cuidado com essas
generalizações das administrações. Outra coisa, meu amigo, hoje no
município de Pinheiro, Deputado Hélio Soares, Deputado César Pires,
o município amanheceu com as escolas do Padre Risso, que é um padre
tradicional no nosso município, na nossa Baixada, um homem que tem
uma história de vida ilibada, no município de Pinheiro, Deputado Hélio.
Ele tem umas creches, as escolas que o Padre Risso administra, umas
creches no município de Pinheiro, com trabalho voluntário, com mais
de mil crianças que vão até essas creches, tem lá merenda, tem lá educação durante a manhã. Hoje me mandaram os vídeos, Deputado Hélio,
as escolas foram fechadas por falta de repasse do dinheiro que vem para
a educação, que é para ser repassado por convênio para essas escolas.
As escolas amanheceram fechadas! Aqui está a tristeza, os vídeos lá do
município de Pinheiro, as crianças na rua, Deputado Hélio Soares, sem
conseguir adentrar as escolas do Padre Risso. Então, fica aqui o meu
repúdio a esse tipo de fala, a esse tipo de generalização de administração, mostrando um exemplo claro da nossa cidade mãe lá da Baixada
Maranhense, a situação caótica que vive hoje, Deputado César Pires, a
educação no município de Pinheiro.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado, eu
agradeço. Vou finalizar, só pra fazer uma síntese.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado Hélio, eu
fui citado nominalmente, eu gostaria de ter direito a um aparte, Deputado César.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXECÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu vou lhe conceder. Eu vi que V.Ex.ª foi citado e tem
direito regimental. Deputado Hélio, um minutinho só, eu já fiz o que
pude aqui.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Só para finalizar,
muito obrigado, eu agradeço a benevolência, antecipo aí os meus agradecimentos, que não se pode fugir aqui, e a educação nossa faz parte do
cumprimento dos nossos deveres. Mas eu queria só finalizar aqui com
o nosso Prefeito Almeida. A primeira eleição que Almeida disputou, lá,
o Almeida é um empresário, não tem necessidade de dinheiro de prefeitura, é um homem bem sucedido na vida. Ele se elegeu e reelegeu com
62% da aceitação, não diminuindo a concorrente, que é dona Valderez,
uma mulher de fibra, uma mulher que merece nossas considerações,
mas o trabalho dele foi tão bom, que o povo o preferiu. Já foram feitas
78 ruas asfaltadas na sede, construção de 07 praças, o município lá não
tinha endereço, hoje tem o centro administrativo que dá referência ao
município de Igarapé do Meio. E a reportagem, Deputado César Pires,
foi tão nefasta que filmou só a escola do lado, onde ele tinha para fazer uma previsão da construção da escola que estava fazendo, foi lá a
reportagem e filmou, Deputado Arnaldo Melo, só o que não presta e
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deixou o que presta. E a escola já no meio da construção, hoje tem as
três escolas em construção, além de inúmeras que ele já construiu lá
todas climatizadas, é realmente uma administração invejável, construiu
postos de saúde, reforma e ampliação das UBS, tudo isso funciona lá:
cardiologia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, ultrassonografia, além
da reconstrução e ampliação do Hospital com 37 leitos, aquisição de
100% dos equipamentos novos e mobiliados, implantação do centro cirúrgico também, então lá funciona. Então, nós não podemos aqui chegar
e botar todo mundo na vala comum de uma só vez, principalmente as
mulheres, que eu, mais uma vez, peço ao Presidente em exercício para
que possa expurgar dos Anais dessa Casa o palavreado, o adjetivo colocado nas Prefeitas Cristiane Varão e na Cláudia e no seu Almeida, nós
aqui não somos contra qualquer tipo de denúncia, muito pelo contrário,
é o dever da Casa, mas é o dever apurar para que nós não sejamos vulneráveis nas nossas falas, esta Casa tem que preservar sua essência, que
é da moralidade, é o resgate da dignidade política que esses Prefeitos
praticam lá e não da desigualdade, não da covardia, não da ausência
que dizem, Deputado César, que as ausências são atrevidas, inclusive
eu até peço desculpas aos nossos telespectadores se, porventura, alguém
não...a que, não é desabafo, estou fazendo aqui uma defesa que a minha consciência permite, não porque é combinado com alguém e nem
elas me pediram e nem ele me pediu para fazer, porque são filiados ao
PL, eu sou presidente do PL e eu sou o primeiro a fiscalizar quando
uma coisa está dando... da consciência de cada um. Eu agradeço aqui
a todos, muito o brigado deputado pela benevolência e mais uma vez
peço que expurgue dos Anais da Casa, não estou pedindo para retirar a
denúncia, pode deixar e ficam todos convidados, quem tiver interesse,
nós levaremos para visita in loco, só assim quem tiver dúvidas tire suas
dúvidas. Muito obrigado. Não vou conceder, deputado, porque ele vai
conceder direto aí, está bom?
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Tudo bem, deputado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade, Deputado Ciro Neto. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
líder Deputado Marco Aurélio, 33 minutos, Deputado Dr. Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) - Só queria utilizar rapidamente o tempo deputado, não vou nem
subir à tribuna, até porque fui citado nominalmente, coisa que nunca fiz
em relação a nenhum dos colegas, inclusive da bancada do PL, colegas
que a gente tem boa relação, diga-se de passagem, tem respeito, não
tem nenhum tipo de problema. Mas me soa com muita estranheza essa
defesa exacerbada de uma situação que não fui eu que mostrei, quem
mostrou foi a Rede Globo, foi em cadeia nacional. Os municípios não
foram pinçados por mim, ao acaso. Já subi várias vezes aí para falar
de Vargem Grande, o aliado do Presidente Othelino, do Carlinhos, já
falei, já falei de tanto prefeito aqui, tanto prefeito que não cumpre com
suas obrigações. Ontem, a gente falou de prefeitos que estão deixando
crianças terem aula dentro da casa da professora, em cabana. São esses
prefeitos que estão sendo defendidos aqui pelo PL. Então, é normal, é
direito de cada um dos que estão aqui defender o seu campo político.
É completamente natural, mas não tentem naturalizar omissões, porque
não tem nada contra a Deputada Detinha, zero, nada contra o Hélio,
nada contra o Leonardo, nada contra Vinícius, zero aqui. Mas quando
chega a denúncia de um absurdo, de uma criança que poderia ser o filho
de qualquer um de nós em uma situação como essa e, felizmente, não
é, eu vou falar. E pode se zangar, pode se defender, pode tentar desqualificar de qualquer forma. Eu fui o único em um chapão que elegeu 28
pessoas que não era filho ou pai de deputado, ou casado com deputada
ou secretária de Governo, ou com apoio de algum deputado bancando
minha campanha. No final da campanha, tive que vender minha casa.
Eu vendi minha casa. Eu me fiz dando plantão. Eu sou formado desde
os meus 23 anos de idade em Medicina da UFMA. Fui primeiro lugar
geral da UFMA. Passei em mais de 20 concursos públicos. Sou Bacharel em Direito. Cheguei aqui porque tenho mais de 10 mil cirurgias
feitas na cidade de São Luís pelo Estado do Maranhão. Daqui a 50 minutos, vou fazer ambulatório para 30 pacientes na maternidade Nossa
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Senhora da Penha e, mesmo assim, trabalhando feito condenado como
médico, nunca faltei uma votação nesta Casa. Quanto dos outros tem
isso aí para dizer? Final de semana que vem, estou dois dias de plantão
em Chapadinha. Então não sou feito pelos outros. Eu sou feito pelo meu
trabalho e por isso que eu tenho moral aqui para subir na tribuna e falar
de Prefeito, falar de Presidente de Associação de Magistrado quando
erra, falar de Promotor, porque eu tenho vida ilibada. Eu trabalho. Eu
sou um lutador. Aqui eu represento as pessoas lá fora, que chegaram
na política dando chute na porta para entrar, porque eu sou o tipo de
pessoa que ninguém queria aqui em uma Assembleia como essa, porque
eu levanto a minha voz. E vou levantar sempre e não tem, por mais que
eu tenha carinho pelo colega, nenhum vai me impedir de chegar aqui e
trazer uma situação. Podia ser do PL. Já denunciei prefeito do PCdoB.
Quantas vezes subi nessa tribuna para arrebentar com a Prefeita de Paço
do Lumiar, que é Prefeita do PCdoB, que vive a tira colo com o Brandão, que é meu candidato a Governador? Nunca fui cerceado pelo Brandão, nunca pediu para pegar leve, nunca recebi chamado do Palácio. E
agora estou pegando aqui puxão de orelha de colega porque eu falei de
prefeito do PL! Por favor, respeitem a minha história.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presidente, tempo da Liderança, Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado, se o senhor falou pela Liderança, eu vou lhe
inscrever no tempo Expediente Final, se o senhor permitir, porque o
Deputado Hélio utilizou.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado Presidente, sua magnitude é maior do que isso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Bloco Parlamentar Independente, Deputado Arnaldo
Melo. Declina. Escala de Reserva, Deputado Wellington do Curso, cinco minutos. E o Partido Verde, posteriormente. Declina.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O senhor pode me colocar no Expediente Final depois do Vinicius Louro.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado Wellington do Curso, por dez minutos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.
Ata da Septuagésima Quarta Sessão Ordinária da Terceira 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 um.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro
Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé
Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Martins Rezende, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Othelino Neto,
Rildo Amaral e Zito Rolim. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a Leitura
do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou
a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores
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(as) Deputados (as): Professora Socorro Waquim, Doutor Yglésio, Zé
Inácio Lula, Adelmo Soares, César Pires e Rafael Leitoa. Esgotado o
tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em
segundo turno, tramitação ordinária o Projeto de Lei nº 102/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que acrescenta o artigo 1º- a à Lei
nº 9.909, de 30 de agosto de 2013, possibilitando a rescisão do contrato
do plano de saúde sem ônus ao consumidor, em caso de descumprimento da lei ou falha na prestação de serviço, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e o Projeto
de Lei nº 298/2020, de mesma autoria, que proíbe o uso de elevadores
públicos ou privados por criança desacompanhada de pessoa maior de
18 (dezoito) anos com capacidade jurídica plena, no âmbito do Estado
do Maranhão, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e das Minorias. Estes projetos foram aprovados e
encaminhados à sanção governamental. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, o Plenário aprovou e foi encaminhado ao segundo turno de
votação o Projeto de Lei nº 520/2021, de autoria da Deputada Professora
Socorro Waquim, que institui o “Mês Outubro Rosa” no Calendário de
Eventos do Estado do Maranhão e dá outras providências, com parecer
favorável da CCJC. Em segundo turno, tramitação ordinária foi aprovado e encaminhado à promulgação o Projeto de Resolução Legislativa
nº 044/2020, de autoria da Deputada Daniella Tema, concedendo Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Senhora Ana Cristina Brandão Feitosa, com parecer favorável da CCJC. Em primeiro
turno, tramitação ordinária, foi submetido à deliberação do Plenário os
Projetos de Resolução Legislativa nos: 043/2021, que concede título de
cidadão maranhense ao Deputado Federal Lucas Vergílio e 052/2021,
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador Francisco José de Carvalho Neto. Com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ambos os Projetos
de Resolução Legislativa, de autoria de autoria da Deputada Professora
Socorro Waquim, foram aprovados e encaminhados ao segundo turno
de votação. Sujeito à deliberação do Plenário, foi aprovado o Requerimento nº 421/2021, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando
que sejam discutidos e votados, em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão os Projetos
de Lei nºs 540 e 541/2021, ambos de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em seguida, o Presidente
submeteu à deliberação o Recurso do Deputado Wellington do Curso,
contra a decisão na Mesa que indeferiu o Requerimento nº 173/2021, da
sua autoria, ao Governador do Estado Maranhão, Senhor Flávio Dino
e ao Presidente da Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), Senhor Daniel Carvalho, solicitando informações referentes ao
valor total empenhado, liquidado e pago pelo Governo do Estado, nas
obras de ampliação da Avenida Litorânea e requalificação da Avenida
dos Holandeses, a origem desses recursos, além da porcentagem de andamento e cronograma de entrega, além disso, que informe a data de
início das operações do sistema BRT na Avenida dos Holandeses. O
Plenário referendou essa decisão da Mesa e o Requerimento foi encaminhado para arquivamento. No primeiro horário do Grande Expediente,
ouviu-se o Deputado Zé Inácio Lula. No tempo destinado aos Partidos
ou Blocos o Deputado Doutor Yglésio falou pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão e o Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco
Parlamentar Democrático. No Expediente Final, pronunciou-se o Deputado Duarte Júnior. 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, 17 de novembro de 2021.
Deputado César Pires
Presidente, em exercício.
Senhor Deputado Ciro Neto
Primeiro Secretário, em exercício.
Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária
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SESSÃO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS
12h30.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
Sessão Solene convocada para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao empresário Sérgio Luís Veras Parente. Concedida através da
Resolução Legislativa nº. 1009/2020, oriunda do Projeto de Resolução
Legislativa nº. 160 de autoria do deputado Othelino Neto, de minha
autoria. Convido para compor a Mesa, o homenageado, o senhor Sérgio
Parente. O senhor Paulo Mont’Alverne, Juiz do Trabalho, convido também para compor a Mesa conosco. Senhoras e senhores, geralmente,
de acordo com o nosso protocolo aqui, nesse momento é uma fala de
saudação do autor da homenagem, mas vamos primeiro fazer, todavia,
a entrega da nova certidão de nascimento do Sérgio Parente que agora
vai ter duas, a original da nossa queridíssima Sobral e agora também, a
de Cidadão Maranhense. Eu perguntei aqui para o Dr. Paulo Mont’Alverne: pelo sobrenome, o senhor deve ser cearense? Ele disse: não só
cearense, sou de Sobral. Então, para ver como essa cidade, ela é particularmente especial. Então, nós vamos fazer agora, Sérgio, a entrega do
Título de Cidadão Maranhense e em seguida daremos seguimento aqui
à solenidade com os pronunciamentos. Senhoras e senhores, eu dava
entrevista lá no Salão Nobre a jornalistas de Sobral, me questionavam
sobre as razões pelas quais propus a homenagem ao Sérgio Parente. Que
vai, evidentemente, para além dos méritos que ele tem como cidadão,
como pai de família, como empresário. Como nós temos o privilégio
de, embora nós não nos vejamos todos os dias, mas de termos há algum
tempo já ter uma convivência, eu já nutri uma relação de amizade não
só com o Sérgio, mas com a dona Sílvia e especialmente com o Neto
que nós temos mais contato, mas eu também já conheço a Renata que é
filha do casal. Além dessa convivência que, evidentemente, reforça os
vínculos afetivos, tem claro o reconhecimento a quem faz o bem para
o Maranhão. Então, como vocês todos sabem, esta Sessão ela é transmitida, então é necessário que os nossos conterrâneos que estão acompanhando a Sessão pela Tv Assembleia ou pelas nossas redes sociais,
saibam, aqueles que não tem privilégio de conhecer as contribuições do
Sérgio Parente para o Maranhão, também compreendam a razão dessa
homenagem. Eu costumo dizer que é preciso que nós reconheçamos
aqueles que fazem o bem para o nosso Estado. O Sérgio, que todos nós
sabemos, é nascido em Sobral, mas eu perguntava há pouco ao casal,
ao Sérgio e a dona Sílvia, há quantos anos estão aqui? Estão aqui há 16
anos. E nesses 16 anos, construindo uma história no Maranhão, quer
seja no aspecto empresarial, as empresas funcionam, operam tanto no
Ceará, quanto no Maranhão gerando empregos e quando eu me informei melhor sobre a história do Sérgio, que são cerca de 600 empregos
gerados pelas empresas, sob sua liderança, desses uma parte, aqui no
Maranhão, e, especialmente, nesse momento, onde o desemprego, infelizmente, aumentou muito, é preciso que nós tenhamos essa palavra de
reconhecimento àqueles que geram emprego no nosso Estado. O emprego se ele já é, já sempre foi algo muito importante para todos, esse
momento, então, aqueles que podem gerar empregos, eles precisam ser
ainda mais reconhecidos, porque, infelizmente, estamos numa quadra
de muita dificuldade de geração de empregos e, consequentemente,
vendo as pessoas reduzirem o seu padrão de vida, alguns não conseguindo prover as suas despesas essenciais. Por isso, Sérgio, por essa
dedicação ao Maranhão, a sua atividade aqui que ajuda com a geração
de emprego, de renda, consequentemente, fazendo com que diversas
famílias de maranhenses possam ter o seu sustento com dignidade, e,
claro, pela convivência enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto avô,
aqui no estado, vi aqui que já são cinco netos, não é isso?
O SENHOR SÉRGIO LUÍS VERAS PARENTE - Seis netos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Seis netos? Tem um mais recente. Então, são seis netos, o que já é...
talvez alguns já tenham nascido aqui.
O SENHOR SÉRGIO LUÍS VERAS PARENTE – Essa agora é
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maranhense...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Ah, é uma menina? Vai ter uma neta agora maranhense?
O SENHOR SÉRGIO LUÍS VERAS PARENTE – O Sérgio também é maranhense.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO A Mariana não é maranhense? Nasceu em Sobral? Nasceu em Barbalha. Então, já tem um neto maranhense, agora, daqui a pouco, chega a
segunda. Dois, olha aí, tem dois, então já vai reforçando ainda mais o
vínculo, misturando essa cearensidade, essa sobralensidade com a maranhensidade e só pode dá uma coisa muito boa. Não sei se todos que
estão aqui sabem, eu também tenho origem em Sobral, embora tenha
nascido aqui, sou filho de sobralense, tenho diversos familiares, lá, nós
inclusive somos um pouco vizinhos, ali na Serra da Meruoca, tenho
mais de uma dezena de primos, tio, tias, Sobral é uma cidade que...
quem não convive lá acha muito quente, de fato, é muito quente, mas é
muito calorosa, eu gosto muito de lá, passei, Sérgio, várias férias lá, na
infância, na adolescência, agora, já indo passear levando os meus filhos,
a minha esposa, é uma cidade que me agrada muito estar lá e sempre
que posso, vou, a pandemia atrapalhou um pouco de ir, eu ia sempre
duas, três vezes ao ano, lá, deve ter mais ou menos um ano e pouco que
eu não vou, mas confesso que eu estou morrendo de vontade de votar
a sentir aquele calorzinho de Sobral, que é quente durante o dia, mas, à
noite, a temperatura melhora,... para rever amigos queridos, familiares,
lá na nossa querida Sobral. Então, Sérgio, agora você tem... se já é um
cidadão especial agora ficou ainda mais especial, ficou ímpar, porque
você é internacional de Sobral e agora é maranhense, também. Então é
quase que uma dupla nacionalidade ser da nossa querida e internacional
Sobral e agora do nosso Maranhão. E essa mistura de nordestinos, ela
costuma dar sempre boas coisas. E eu quero dizer a você, à dona Sílvia,
ao Neto, à Renata, à Natasha, ao Vinícius, assim como os filhos de cada
um, que já estão aqui no Maranhão, aqui em São Luís, e, claro, já se
sentem em casa, mas que essa mistura ela é muito boa para todos nós.
O Maranhão é bem isso, o Maranhão é essa mistura de nós, nascidos
e criados no Maranhão, com essa mistura de cearense, com piauiense,
com o pernambucano, com o paraibano, e aqui o Maranhão tem essa
característica. Por isso esse povo é tão belo, tão alegre, tão acolhedor,
porque formação do Maranhão é assim. E aqui tem especialmente
muito cearense, porque muitos tiveram que vir para cá, como o meu
pai veio, alguns por razão financeira com as dificuldades que tinham de
recursos naturais no Ceará, que, hoje, graças a Deus, está bem melhor,
porque os governos do Ceará souberam trabalhar com a dificuldade de
recursos naturais e explorar aquilo que tem de bom no Ceará, mas muitos vieram para cá atrás de trabalhar, de poder prover a sua vida. E aí
aqui, no Maranhão, todo tempo, a gente encontra com muito cearense,
com muitos sobralenses. E eu tenho uma particularidade que eu posso estar num restaurante, posso estar lá no Quintalão, Neto, com uma
música tocando, se um sobralense falar perto de mim, umas três mesas
depois, eu sei que um sobralense está falando ou que tem um cearense
no ambiente. Então, Sérgio, para finalizar essa fala, eu não costumo fazer muitas homenagens e quando faço, só faço para quem eu considero
que merece. É por isso que eu propus esse Título de Cidadão Maranhense para você, porque acho que é um reconhecimento, não meu como
autor, mas é um reconhecimento da Assembleia, porque esta proposta
foi aprovada, por unanimidade, pelos 42 Deputados. E esta Casa é a
que representa o povo do Maranhão. Aqui está representado o povo do
Maranhão, nas suas mais diversas formas, com os seus credos, com suas
origens, com as suas preferências religiosas, ideológicas, todos estão
aqui. Então quando alguém,.. quando a homenagem é aprovada por
unanimidade é pela compreensão de que quem está sendo homenageado
merece tal honraria. E hoje seja bem-vindo a maranhensidade, fico muito feliz como me sinto também um pouco sobralence, ser duplamente
seu conterrâneo. Parabéns, felicidade, saúde e continue contribuindo
muito para o nosso Maranhão. Concedo a palavra agora a nossa estrela
da Sessão Solene, que é o nosso homenageado. Sérgio Parente, pode
usar qualquer uma das tribunas aí para se pronunciar.
O SENHOR SÉRGIO LUÍS VERAS PARENTE – Boa tarde, se-
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nhoras e senhores! Quero aqui agradecer e cumprimentar a Mesa, na
pessoa do Deputado Othelino Neto, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a quem eu quero agradecer muito, ao
Dr. Paulo Mont’Alverne, que veio aqui prestigiar o nosso momento.
E aproveito para dar boa tarde a todos os senhores e senhoras e o meu
muito obrigado pela presença de todos. Inicio as minhas palavras agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, a nossa Senhora e ao Divino Espírito
Santo, por ter permitido que estejamos todos bem hoje, aqui. Agradeço
à minha família, pelo apoio e compreensão de todos os dias, a Sílvia
Parente, minha esposa e companheira, ao Neto Parente, a Renatinha,
aos meus filhos queridos, a minha nora, ao meu genro, cumprimento
também, aqui em nome de todos os netos e netas, a minha neta Ana
Beatriz que já está lá na RJ, já, treinando para dar sequência as coisas,
ao meu mais novo neto Rômulo Matos. E aí essa questão como agradeço a todos... agradeço ao deputado estadual, mais uma vez, Othelino
Neto, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
por ter lembrado e me conseguido o Título de Cidadão Maranhense.
Agradeço também a todos os deputados que fazem parte dessa honrosa
Assembleia por ter aprovado tamanha honraria a minha pessoa. Aproveito também para agradecer, com muita humildade e muito carinho,
a presença de todos os amigos, aqui no Maranhão, que aqui estão presentes, e também aos amigos que vieram de Sobral, de Fortaleza, para
prestigiar também esse momento. Quero aqui, em memória também
agradecer ao Dr. Juracy Carvalho que, sem sombra de dúvida, estaria
aqui conosco. Também agradecer, como agradeci pessoalmente já a ele,
em vida, por ter construído um lugar maravilho para que nós possamos
morar com as nossas famílias. Agradeço, também, com muita honra,
ao grupo de radialistas que se deslocou de Sobral até aqui para prestigiar este momento. E aqui eu posso registrar: Oliveira, Domingos, Ítalo
Costa e esposa, Carlos Torres e esposa, Itamar Gomes, aqui representando toda a imprensa de Sobral. É com muito prazer e muito honra que
recebo essa honrosa comenda de Cidadão Maranhense. Esta comenda
eu divido com todos os meus amigos, parceiros, fornecedores e colaboradores da RJ Distribuidora, que de qualquer forma, direta ou indiretamente, contribuíram. Eu colaboro para que estivessem, hoje, aqui representando a todos e recebendo esta honraria concedida pela Assembleia
Legislativa do Maranhão. Honraria que divido com todos. Sem sombra
de dúvida, meu pai, Antônio Rodrigues Parente, que não está mais entre
nós, vivos, deve, neste momento, estar radiante de alegria por estarmos
recebendo tamanha honraria. Agradeço também aos nossos parceiros
e fornecedores, a Ana, o Marcos Ter, ao Jorge, Márcio Vite. Agradeço
também aos nossos gerentes que estão representando todo o corpo da
RJ Distribuidora. Por mais que eu falasse não conseguiria externar a
alegria e o orgulho de ser o mais novo cidadão maranhense. É com muito orgulho que eu recebo essa comenda e com o cuidado muito grande
de receber com humildade, porque entendo que é mais responsabilidade
que vem para que nós possamos encher de orgulho os nossos e mais
novos conterrâneos maranhenses aqui deste Estado. Quero encerrar as
minhas palavras agradecendo muito, agradecendo mais uma vez a Deus
por este dia e por mais este momento de prazer e alegria. E digo a todos
que nós continuaremos todo dia, o dia a dia, transformando desafios em
conquistas. Obrigado a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Vou passar aqui a palavra ao nosso ilustre convidado que nos prestigia
com a sua presença, para que possa fazer uma breve saudação.
O SENHOR DR. PAULO MONT’ALVERNE – Boa tarde a todos. Quero dizer que para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui, eu vou fazer até uma queixa ao Presidente. Eu não tenho
muito o costume de vir à Assembleia, e hoje, quando vinha entrando
aqui, eu me deparei com uns cones, ali na entrada, por isso pensei que
estava fechada a entrada, então saí e voltei. Eu disse: “Vou chegar atrasado na festa do Sergio”. Já tinha saído de casa um pouco atrasado e
nem vou botar culpa na minha mulher porque ela não tem culpa. Pois
bem, enfim, Presidente, eu quero dizer que para mim é motivo de muita
satisfação estar aqui. Como eu disse, eu não venho tanto aqui, já estive algumas vezes. A última vez que eu estive aqui eu compartilhei da
mesma satisfação que estou tendo agora, foi quando o meu primo, Ma-
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rialva Mont’alverne Frota, também lá de Sobral, assim como eu, como
o Sérgio, e como seus pais, também recebia o Título de Cidadão Maranhense. Ele que já tinha o Título de Cidadão Ludovicense, que para
ele foi motivo de grandíssima honra e certamente para o Sérgio também
é. Então, eu não vou falar muito porque não me caberia aqui e V. Ex.ª
já falou mais do que o necessário. Eu só queria destacar que, além do
empreendedorismo do Sérgio Parente que por si só já era motivo para
receber essas homenagens que recebi agora, eu precisava destacar que
é interessante para nós e para mim, que estou no Maranhão desde 1º
de agosto de 1994, talvez já tenha aqui no Maranhão mais tempo de
vivência do que propriamente em Sobral, haja vista que eu morei um
tempo em Fortaleza. É muito bom saber que um cidadão como Sérgio,
e cidadão é uma palavra que você sempre usa quando trata conosco,
porque o Sérgio tem mesmo esse espírito e zelo pela cidadania. E é uma
pessoa muito humana, muito de trato educado, cordial, muito solícito.
Esses adjetivos, somados aos que já foram destacados por V. Ex.ª, Presidente, acho que todos eles nos motivam, que somos aqui habitantes
no Maranhão, os que são nativos e os que chegaram depois, é motivo
também para que nós possamos dizer que o Sergio tem muito a ensinar
a nós todos no que tange ao trato com as pessoas, a tolerância que tem
em relação ao entendimento que todos têm, coisa que hoje em dia está
muito difícil de encontrar. Nós vivemos momentos em que as pessoas
são muito arredias ao entendimento de que não seja consentâneo com o
próprio entendimento. E o Sérgio é uma pessoa, como eu disse, dos conceitos que eu tenho, desde pequeno é um diplomata. A Sílvia e o Sergio,
eu conheço há muito tempo. O Sergio, nós jogávamos bola no mesmo
campo, morávamos na mesma rua, depois eu conheci aqui a filha e o filho do Sergio, assim como seus consortes. Então, para mim é motivo de
muita honra e orgulho. Eu pedi para a Ticiana mandar para mim a foto
que eu queria mandar para o pessoal de Sobral, porque é uma honra para
mim estar aqui ao seu lado, ao lado do Sergio, compartilhando deste
evento aqui que, no meu modo de entender, é honroso para o Sergio por
demais, mas também é motivo para nós que, como eu disse, moramos
aqui, o cidadão maranhense ter o Sergio como emblema, como espelho,
como a pessoa que é lutadora, empreendedora, que acredita sempre no
que encara para encontrar o que deseja, algo que ele espalha para os entes da família. Isso, no meu entender, é muito importante ser destacado.
Então, Sergio, para mim é uma honra muito grande ficar aqui, sentar-se
aqui e registrar na minha história que estive aqui com você. E a honra
de se tornar ainda maior porque, na Assembleia do Maranhão, junto ao
Presidente da Casa, um deputado de origem sobralense. Vou fazer uma
queixa final que talvez seja um engano, Presidente. Sobral nunca foi
quente. Tá bom, então. Muito obrigado pela honra de ter me permitido
falar essas palavras aqui. A rigor, não estava nem preparado para falá-las, mas não poderia passar em branco depois que V. Ex.ª me fez essa
deferência. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Obrigado por suas palavras, Dr. Paulo. Nós estamos caminhando para o
final da nossa sessão solene, uma sessão breve, porém, muito calorosa.
A impressão que tenho é que... espero que estejam se sentindo em casa,
mas eu, junto com os sobralenses e os maranhenses que aqui estão, me
sinto à vontade. Espero que levem boas recordações e boas imagens
desses momentos aqui na sessão solene, os momentos que virão, não sei
quem ficará ainda por aqui mais alguns dias, quem já volta amanhã, mas
quem vem a São Luís e quem vem ao Maranhão sempre fica com vontade de voltar. E com o Sergio e a Dona Sílvia como anfitriões, certamente vocês voltarão mais vezes. Então, muito obrigado pela presença de
todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

COMISSÃO DE COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
PARECER Nº 892 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 524/2021, de autoria do Poder Executivo, que
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dispõe sobre a criação do Grupo Ocupacional de Apoio à Administração
Fazendária, no âmbito do Plano Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo Estadual - PGCE, e dá outras providências.
O Projeto em epígrafe, propõe criar, no âmbito do Plano Geral de
Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual - PGCE, aprovado pela
Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012, o Grupo Ocupacional de Apoio à
Administração Fazendária (GAAF), vinculado à Secretaria de Estado
da Fazenda – SEFAZ.
Cumpre destacar que compõem o Grupo Ocupacional de Apoio
à Administração Fazendária os atuais ocupantes dos cargos efetivos de
Analista Executivo, Assistente Técnico, Técnico em Telecomunicações,
Auxiliar Administrativo, Datilógrafo, Auxiliar de Serviços, Agente de
Saúde Pública e Telefonista, integrantes do Grupo Administração Geral, a que se refere o art. 6º, inciso I, do PGCE, lotados na Secretaria de
Estado da Fazenda - SEFAZ.
Esclarece a Mensagem Governamental que altas funções que a
Administração Tributária cumpre no Estado Democrático de Direito
exige especialização de servidores e organização em carreiras, cargos
e funções próprios. Por essa razão, por meio da Lei nº 10.765, de 29
de dezembro de 2017, foi instituído o Grupo Ocupacional Tributação,
Arrecadação e Fiscalização (TAF), composto pelos cargos de Auditor
Fiscal da Receita Estadual e de Agente da Receita Estadual.
Registra ainda a Mensagem Governamental que, considerando
que o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços públicos com presteza
e rendimento funcional, bem como a reorganização da estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução das atividades a
seu cargo, o Projeto de Lei em comento propõe a instituição do Grupo
Ocupacional de Apoio à Administração Fazendária - GAAF.
Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se
quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
A Magna Carta Federal estabelece normas sobre a competência
dos Poderes para deflagrar o processo legislativo. Essas normas devem
ser observadas compulsoriamente pelos Estados-Membros nas suas
Constituições Estaduais, em obediência ao princípio da simetria constitucional.
O princípio da simetria se traduz no dever das Constituições Estaduais possuir similaridade entre os institutos jurídicos da Constituição
Federal.
O art. 61, § 1º, II, c, da CF/88 e a Constituição Estadual em repetição obrigatória da CF/88, determina em seu art. 43, III e V, que são de
iniciativa privativa do Governador do Estado às leis que disponham sobre: “organização administrativa e matéria orçamentária” e “criação,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual”.
Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem se afastar do modelo federal ao qual devem sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput) como no caso das normas de reserva
de iniciativa, in verbis:
“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as
decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos
poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. Ex vi ADI
637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-2004.”
Ademais, compete privativamente, ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei, a teor do que dispõe o art. 64, V, da Constituição
Estadual.
Com efeito, o presente Projeto de Lei cumpre a reserva de iniciativa, sendo formalmente constitucional e no mais não vislumbramos
nenhuma inconstitucionalidade material, ilegalidade ou antijuridicidade, podendo assim adentrar no ordenamento jurídico, uma vez que apresentado pelo Poder Executivo Estadual, enquanto responsável pela sua
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organização administrativa.
E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, vejamos:
É da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que
disponha sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos. Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c,
da Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-Membros, em
razão do princípio da simetria. ADI 2.192, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008. Original sem grifos
“Lei estadual que dispõe sobre a situação funcional de servidores públicos: iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º,
II, a e c, CR/1988). Princípio da simetria.
[ADI 2.029, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-6-2007, P, DJ de
24-8-2007.] ADI 3.791, rel. min. Ayres Britto, j. 16-6-2010, P, DJE de
27-8-2010.”
O Projeto de Lei, em análise, cumpre a reserva iniciativa sendo
assim formalmente constitucional. Também não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade material.
Com efeito, a Lei Complementar nº 173/2020 que “Estabelece o
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-190)”, no seu art. 8º veda a criação de cargos e alteração de
estrutura de carreira que impliquem aumento de despesa, porém a Mensagem Governamental argumenta que não houve aumento de despesa
pois houve a preservação dos valores dos vencimentos.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto
em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma
do texto original do presente projeto.
É o voto.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Nº 751/2021, de 12 de novembro de 2021, exonerando
WANIELLE SERRÃO VALE, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2724/2020-ALEMA.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO (1º
CONVENENTE) e COLÉGIO MARISTA DO ARAÇAGY (2º CONVENENTE), firmam entre si o presente Convênio. OBJETO: Concessão, pelo 2º CONVENENTE, de descontos nos valores de suas
mensalidades escolares a beneficiários do 1º CONVENENTE no ano
letivo de 2022, e dependentes; além da divulgação institucional, pelo
1º CONVENENTE, dos serviços ofertados pelo 2º CONVENENTE,
enquanto o 2º CONVENENTE conceder desconto dos seus serviços ao
1º CONVENENTE. DA VIGÊNCIA: Correspondente ao ano letivo de
2022, com os descontos aplicáveis a partir da 2ª mensalidade do referido ano letivo, podendo ser renovado por meio de aditamento acordado
e firmado por ambas as partes, vedada a renovação automática. DATA
DA ASSINATURA: 25/10/2021. ASSINATURAS: 1º CONVENENTE - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente; 2º CONVENENTE – COLÉGIO
MARISTA DO ARAÇAGY – Luiz André da Silva Pereira – Diretor.
São Luís (MA), 18 de novembro de 2021.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral

PARECER DA COMISSÃO:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho; para apreciar a matéria.
Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 524/2021, nos termos do
voto do relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 18 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Hélio Soares
Deputada Betel Gomes
Deputado Professor Marco Aurélio

Vota contra

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 749/2021, de 12 de novembro de 2021, exonerando
LEONARDO DAMACENO CASTRO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
(em exercício)

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

