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1ª SESSÃO PREPARATÓRIA DE POSSE DOS NOVOS 

DEPUTADOS E DEPUTADAS EM 1º DE FEVEREIRO DE 2023 
ÀS 09h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ARNALDO MELO

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RICARDO ARRUDA

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ARNALDO MELO – Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a primeira Sessão Preparatória da 20° Legislatura, 
para o Compromisso Solene de Posse dos Senhores e Senhoras 
Deputados e Deputadas Estaduais do Maranhão, eleitos no pleito de 
2022. Quero convidar para auxiliar nos trabalhos da Mesa, a Deputada 
Andreia Martins Rezende, para auxiliar-nos aqui nos trabalhos. 
Primeira Secretaria, quero convidar o deputado recém-eleito, Ricardo 
Arruda, para compor a Mesa aqui ao meu lado, Segunda Secretaria. 
Deputado Aluísio Santos, Deputada Daniella, Deputado Juscelino 
Marreca, Deputado Wellington do Curso que registrem as suas 
presenças. Senhoras e Senhores Deputados presentes, convidados, 
familiares, solicito que todos se postem em posição de respeito para 
acompanharmos a execução do Hino Maranhense pelo saxofonista 
sargento da Polícia Militar, Elmo Costa Mendonça.

(Execução do Hino Maranhense)

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ARNALDO MELO - Senhoras e Senhores, proclamo agora o nome 
parlamentar dos senhores Deputados e Deputadas Estaduais diplomados 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão em 17 dezembro 2022, 
segundo a relação fornecida pela Mesa Diretora desta Casa, disponível 
em nosso painel eletrônico. A Presidência fará a leitura do compromisso 
de cada parlamentar, chamado, em posição de respeito, o confirmará 
respondendo “Assim o prometo.” Será lida a relação de todos os 
deputados e deputadas eleitos, depois, individualmente, cada um, 
em posição de respeito, confirmará o  juramento. Constam Deputada 
Abigail, Deputado Aluízio Santos... Registro que este nome será o 
nome parlamentar do deputado. Solicito ao Deputado Aluízio,  mais 
uma vez, que registre sua presença no painel eletrônico. Deputado 
Aluízio Santos. Pois bem, Deputada Abigail; Deputado Aluízio Santos; 
Deputada Ana do Gás; Deputada Andreia Martins Rezende; Deputado 
Antônio Pereira;  Deputado Ariston; Deputado Arnaldo Melo; 
Deputado Carlos Lula; Deputada Cláudia Coutinho; Deputado Cláudio 
Cunha; Deputada Daniella; Deputado Davi Brandão;  Deputado Doutor 
Yglésio; Deputada  Doutora Vivianne; Deputada Edna Silva; Deputado 
Eric Costa; Deputada Fabiana Vilar; Deputado Fernando Braide; 
Deputado Florêncio Neto; Deputado Francisco Nagib; Deputado 
Glalbert Cutrim; Deputado Guilherme Paz, Deputado Hemetério 
Weba, Deputada Iracema Vale, Deputada Janaína Ramos, Deputado 
Júlio Mendonça, Deputado Júnior Cascaria, Deputado Júnior França, 
Deputado Juscelino Marreca, Deputado Leandro Bello, Deputada 
Mical Damasceno, Deputado Neto Evangelista, Deputado Osmar Filho, 
Deputado Othelino Neto, Deputado Rafael Leitoa, Deputado Ricardo 
Arruda, Deputado Ricardo Rios, Deputado Rildo Amaral, Deputado 
Roberto Costa, Deputado Rodrigo Lago, Deputada Solange Almeida e  
Deputado Wellington do Curso, se tiver alguma retificação, solicito que 
os Deputados ou Deputadas se dirijam à Mesa da Casa, para correção 
de alguma dúvida, Senhores Deputados, vou ler o compromisso de 
cada Deputado, no momento da posse, após a leitura do texto, chamarei 
individualmente cada Deputado, e o chamado levanta-se em posição de 
respeito e dirá: assim, o prometo. (Faz Chamada Nominal) - “Prometo 
manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição 
do Estado, observar as leis, desempenhando com lealdade, dedicação e 
ética o mandato que me foi confiado pelo povo do Maranhão”. Declaro 
empossado nos cargos de Deputado Estadual para a 20ª Legislatura, 

no período de 01 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027, os 
deputados ora proclamados. Chamarei novamente cada deputado 
pelo seu nome parlamentar. Alguma dúvida pode se levantar neste 
momento. Deputada Abigail; Deputado Aluízio Santos; Deputada 
Ana do Gás; Deputada Andreia Martins Rezende; Deputado Antônio 
Pereira; Deputado Ariston; Deputado Arnaldo Melo; Deputado Carlos 
Lula; Deputada Cláudia Coutinho; Deputado Cláudio Cunha; Deputada 
Daniella; Deputada Davi Brandão; Deputado Dr. Yglésio; Deputada 
Dra. Vivianne; Deputada Edna Silva; Deputado Erik Costa; Deputada 
Fabiana Vilar; Deputado Fernando Braide; Deputado Florêncio Neto; 
Deputado Francisco Nagib; Deputado Glalbert Cutrim; Deputado 
Guilherme Paz; Deputado Hemetério Weba; Deputada Iracema Vale; 
Deputada Janaína Ramos; Deputado Júlio Mendonça; Deputado Júnior 
Cascaria; Deputado Júnior França; Deputado Juscelino Marreca; 
Deputado Leandro Belo; Deputada Mical Damasceno; Deputado 
Neto Evangelista; Deputado Osmar Filho; Deputado Othelino Neto; 
Deputado Rafael Leitoa; Deputado Ricardo Arruda; Deputado Ricardo 
Rios; Deputado Rildo Amaral; Deputado Roberto Costa; Deputado 
Rodrigo Lago; Deputada Solange Almeida e Deputado Wellington do 
Curso. Declaro todos os deputados relacionados empossados nesse 
momento. Peço aos colegas deputados, que se sentem um minuto, 
por gentileza. Hoje é um dia muito importante em nossas vidas, dos 
deputados eleitos, dos familiares, dos amigos, dos correligionários que 
nos distinguiram, mais uma vez, com o mandato de deputado estadual. 
Senhores Deputados, estamos diante do mais belo dos Poderes: o Poder 
Legislativo. O Poder Legislativo que tem a capacidade e a prerrogativa 
de fazer, emanar, reformar as leis que regem a vida da sociedade. 
Portanto, nós que tivemos essa distinção do povo do Maranhão, para 
que possamos representá-los, os eleitores mais distantes, os líderes 
mais distantes, que confiaram o mandato a nós. Estão a esperar muito, 
que possamos fazer um trabalho, aqui na Assembleia Legislativa, os 
representando. É desnecessário dizer do nosso compromisso, quando 
aqui falamos, e juramos diante da Constituição, que respeitaríamos a 
Constituição Federal, a Constituição do Estado e principalmente sermos 
leais ao povo do Maranhão, a lealdade, que é a qualidade da cidadania. 
Nós precisamos, caros colegas, e peço, humildemente, vênia para me 
dirigir a vocês nessa manhã de trabalho legislativo, na Casa de Manuel 
Bequimão, para que eu possa levar a mensagem de esperança e a minha 
palavra de convicção de que alguns deputados ficaram no crivo eleitoral, 
muitos deputados e deputadas que fizeram um grande mandato, um 
grande trabalho pelo Maranhão, mas o crivo eleitoral, de quatro em 
quatro anos, muitas vezes ele é cruel. Chamo a atenção disso para que 
nós possamos aqui neste momento em que eu assumo a Presidência dos 
Trabalhos nessa Primeira Sessão Preparatória na condição de decano 
da Casa, detentor de um grande número de mandatos, concedidos pelo 
povo do Maranhão. Quero pedir não apenas em meu nome, pedir em 
nome de todos nós, principalmente do Poder Legislativo do Maranhão 
e do Brasil, que nós tenhamos saúde, tenhamos luz para discernirmos os 
caminhos sempre em defesa do que for melhor para o povo do Maranhão. 
Quero que vocês compreendam, aqueles que estão a nos ouvir por meio 
da TV Assembleia, da Rádio Senado, da Rádio Assembleia e de outros 
canais de comunicação, que possa dizer ao povo do Maranhão que nós 
os deputados estaduais, os quarenta e dois que estão na investidura do 
cargo neste momento, queremos agradecer ao povo do Maranhão pela 
distinção de mais um mandato. E será sempre assim, sobre a proteção 
de Deus que continuaremos nossa caminhada. Declaro encerrada a 
presente Sessão, lembrando aos senhores e senhoras Deputados e 
Deputadas empossados da realização da segunda Sessão Preparatória, 
que ocorrerá às 11h30, para a eleição da Mesa Diretora para o biênio 
2023/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente 
Sessão.

2ª SESSÃO PREPARATÓRIA PARA ELEIÇÃO DA MESA 
DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO EM 1º DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
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NETO EVANGELISTA

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Em nome do povo e invocando a proteção 
de Deus, declaro aberta a Segunda Sessão Preparatória, convocada nos 
termos do artigo 6º do Regimento Interno, para realização da eleição 
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
para o Primeiro Biênio da 20ª Legislatura no período de 1º de fevereiro 
de 2023 a 31 de janeiro de 2025. Registro a presença ainda dos ex-
deputados estaduais, aqui no plenário, deputado Wilson Carvalho, a 
deputada Maura Jorge, deputado Zé Orlando, deputado Rubens Pereira, 
deputado Paulo Neto, deputado Mercial Arruda, deputada Graça 
Paz, deputado Stênio Rezende. Convido as Senhoras Deputadas Dra. 
Viviane e Ana do Gás para as funções de primeira e segunda secretárias, 
respectivamente, por gentileza, Deputada Dra. Vivianne e Deputada 
Ana do Gás. Registro a presença também do Deputado Mário Carneiro 
que se encontra aqui presente conosco. Registrar a presença também do 
ex-Deputado Raimundo Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pela Ordem, 
Senhor Presidente, ex-deputado Calvet também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Ex-Deputado Calvet presente no Plenário, 
ex-deputado Macedo, ex-deputado Carlinhos Florêncio, ex-deputado 
Zé Mário, deputado Rubens Pereira já foi dito, ex-deputado Paulo Neto 
já foi dito, se faltou alguém me corrijam e me lembrem. Com a palavra, 
a Primeira Secretária Deputada Dra. Vivianne para fazer a leitura do ato 
da Diretoria Geral da Mesa, comunicando os registros individuais e da 
chapa que concorrerão ao pleito a ser realizado. 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANNE - Bom dia a todos (lê). 

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão de 
Ordem) - Deputado Neto, por gentileza, eu acho que tem algum erro 
aí. O nome do 4º Secretário é o Deputado Guilherme Paz, se eu não 
me engano. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) - Só uma questão de Ordem, só fazer a correção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Feita a correção.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só 
para constar o registro, que faça a leitura novamente, por gentileza, do 
4º Secretário, por gentileza, Deputado.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – ... Deputado Guilherme Paz. ... Nos 
termos do Regimento Interno, solicito a retirada da minha candidatura 
de 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
... dia 1º de fevereiro de 2023.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Convido as Senhoras Deputadas Cláudia 
Coutinho e Mical Damasceno para acompanharem a votação e 
posteriormente a apuração, junto à Mesa Diretora, conforme dispõe 
o inciso quinto do artigo oitavo, do Regimento Interno, por gentileza. 
Deputada Cláudia Coutinho e Deputada Mical Damasceno. Portanto, 
só há apenas o registro da Chapa União pelo Maranhão, composta dos 
membros, já lido aqui pela Primeira Secretária Deputada Dra. Vivianne. 
Portanto, queria explicar aos Senhores Deputados e às Senhoras 
Deputadas e aos componentes da Mesa, que a Primeira Secretária 
Deputada Doutora Vivianne vai fazer a apuração dos votos, vai fazer 
a chamada nominal de cada Parlamentar, perguntando como vota o 
Parlamentar, a Deputada Ana do Gás como Segunda Secretária desta 
Sessão Preparatória, vai fazer o registro do voto deste parlamentar, 
deputada doutora Vivianne vai fazer a primeira colheita de voto, 

perguntando como voto a deputada Abigail, lembrando o nome da 
chapa, é chapa União Pelo Maranhão. Deputada Abigail, declarando 
o voto dela, deputada Ana Gás vai registrar que a deputada Abigail 
vota na chapa que ela registrar o seu voto, correto? Portanto, eu passo a 
palavra à Primeira Secretária, a deputada doutora Vivianne, que proceda 
a apuração dos votos, a colheita dos votos, desculpa. Chamada nominal 
do deputado e a colheita do voto confirmada pela Segunda Secretária, 
Deputada Ana do Gás.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputada Abigail? 

A SENHORA DEPUTADA ABIGAIL - Voto chapa União Pelo 
Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputada Abigail vota com a com a 
chapa União Pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE - Deputado Aluízio Santos.

O SENHOR DEPUTADO ALUÍZIO SANTOS - Voto na chapa 
União Pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Aluízio Santos vota com a 
chapa União Pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE - Deputada Ana do Gás.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Voto na chapa 
União Pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Ana do Gás vota com a chapa 
União Pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE - Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE - 
Chapa União Pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputada Andreia Martins Rezende vota 
com a Chapa União Pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANNE - Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - As bênçãos de 
Deus para todos nós, nesta manhã, eu quero aqui fazer um agradecimento 
especial pela maturidade política de todas essas lideranças deputados 
estaduais que representam o povo e a sociedade maranhense, realmente, 
é o que está dizendo a Chapa União Pelo Maranhão. Obrigado a todos e 
obrigado, principalmente ao Yglésio que retirou, fazendo com que fosse 
chapa única. Voto Sim pela chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Antônio Pereira vota Sim para 
a Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANNE – Deputado Ariston.
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O SENHOR DEPUTADO ARISTON – Voto na chapa União 

pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Ariston vota com a chapa 
União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANNE – Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Chapa União 
pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Arnaldo Melo vota com a 
chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANNE – Deputado Carlos Lula.

O SENHOR DEPUTADO CARLOS LULA - A união pelo 
Maranhão se dá, sobretudo, por projetos em comum partilhados pelos 
deputados e pelos grupos que compõem hoje a Assembleia. A disputa 
por cargos, a disputa por posições é muito menor nesse processo. 
Então quero aqui parabenizar todos os deputados, Deputado Yglésio, 
deputados que retiraram as suas candidaturas ao longo do processo de 
formação dessa chapa, por demonstrar maturidade. É ótimo a gente 
chegar em paz e eu desejo muita sorte, muito trabalho à Mesa Diretora 
que vai se eleger. E, sobretudo, por estar presidindo pela primeira vez 
na história uma mulher em quase 200 anos de Assembleia, eu não podia 
deixar de registrar isso aqui. É muito bom, nesse momento, que a gente 
tenha uma mulher representando, porque isso representa para a minha 
filha, para a filha de minha filha, para muito, assim dizer, que o lugar 
da mulher é onde ela quiser, até mesmo na Presidência do Parlamento. 
Então meu voto é na chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Carlos Lula vota com a chapa 
União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE - Deputada Cláudia Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA CLÁUDIA COUTINHO – Voto na 
chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputada Cláudia Coutinho vota na 
chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRª VIVIANE – Deputado Cláudio Cunha.

O SENHOR DEPUTADO CLÁUDIO CUNHA – Que Deus possa 
nos dar sabedoria. A população do Maranhão deu essa oportunidade para 
que nós possamos a estar representando. Que esta Casa possa promover 
o bem-estar social dos maranhenses e melhorar a qualidade de vida. 
Deputado Cláudio Cunha vota com a Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Cláudio Cunha vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA.VIVIANE – Deputado Daniela. 

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA – Muito bom dia a 
todos e todas. É muito bom poder participar de um momento como 

esse, onde se prega a unidade aqui na Casa e poder votar em uma chapa 
encabeçada por uma mulher e, é claro, que o meu voto é pela Chapa 
União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Daniela vota com a Chapa 
União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Davi Brandão.

O SENHOR DEPUTADO DAVI BRANDÃO – Chapa União 
pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Davi Brandão vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA.VIVIANE – Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Quero agradecer 
a presença de todos que se encontram aqui. Fico feliz pela passagem 
tranquila de bastão desta Casa do nosso ex-presidente Othelino para 
a Deputada Iracema, que passa a conduzir a Casa. Pelos primeiros 
movimentos são alvissareiras as movimentações. Nós nos sentimos 
felizes por ver que vai continuar o bom trabalho de relacionamento 
com os deputados. A retirada da candidatura precisa ser primeiro 
colocado como foi inserida a candidatura. Após a violência política 
que foi realizada com a Deputa Ana do Gás, que tinha a simpatia deste 
parlamento aqui para ocupar a primeira vice-liderança, a primeira vice-
presidência, infelizmente nós tivermos manobras de Brasília para tentar 
impor aí o gosto do Ministro da Justiça, senador da República, que insiste 
não desencarnar da condução dos trabalhos desta Casa, não entendo por 
que tendo em vista que tem uma missão em outro front de batalha, em 
Brasília, mas de toda forma cometeu isso aí. Então, primeiro ponto é que 
essa candidatura foi um ato de solidariedade à deputada Ana do Gás e 
a todas as mulheres que muitas vezes são forçadas a retirar seus sonhos 
e suas candidaturas e suas até atribuições também por conta desse tipo 
de atrocidade política, né, reforço, claro, o meu posicionamento de 
independência, sou muito grato ao governador Brandão, um governador 
de fato que acolhe pessoas, há todo entorno do governador Brandão 
que desenvolve um trabalho político de acolhimento, de trocas, muito 
diferente do que foram os quatro anos de extermínio de deputado, 
onde houve um verdadeiro serial killer de deputados aí nas duas, nos 
dois mandatos que exerceu, lamentavelmente, eu mesmo fui tentado 
aí contra a minha vida política, diga-se de passagem, no período do 
mandato, então, de momento, de forma alguma, eu poderia nesse 
momento chancelar uma indicação direta dele, a despeito de gostar 
muito do Rodrigo, para mim é um cara que tenho consideração muito 
grande, mas assim violentar meus princípios é a coisa que eu fiz uma 
definição muito pragmática, tracei uma linha no chão da minha vida 
de dizer que algumas coisas eu não aceito e não aceitarei, daqui para a 
frente, porque não quero olhar pra trás, e converter isso em vergonha, 
em sentimentos negativos, não é? Perseguição é tão grande que, até 
hoje, o PSB não terminou o primeiro processo que me entregou no 
dia do meu aniversário, na minha eleição, até hoje, eles continuam 
aditando denúncias, de maneira irregular, para me mastigar dentro do 
partido, ao invés de fazer realizar o que eles desejam, que é a minha 
expulsão, porque não compactuo mesmo com a forma hoje que são 
conduzidas as coisas dentro da legenda e principalmente com as visões 
do partido. Lamentavelmente, até para entrar no partido fui vítima de 
humilhação pelo atual até ontem, interventor do governo federal, achou 
que humilhou que, na verdade, a exaltação vem na sequência da vida. 
Então, vítima do partido, vítima de processo e inclusive do interventor 
que espalhou fake news que eu não seria candidato, tirou... de TV 
dentro da construção da candidatura política, e que se ofendeu quando 
eu disse que ele era um bandido. Eu venho aqui utilizar esse espaço para 
não retirar nenhuma dessas palavras de ordem. O Art. 104 Inciso 14, 
não permite a fala de outro deputado a não ser com a permissão dele. 
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O deputado Lula pode fazer a leitura e ver que eu estou correto. Mas já 
estou finalizando.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Deputado Yglésio, só pediria que V. Ex.ª 
finalizasse.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Já estou finalizando. 
Então a candidatura marcou a posição, mas, em nome de um consenso, 
de uma eleição mais tranquila... a retirada da candidatura, voto na chapa 
União Pelo Maranhão pra fortalecer esse laço dentro da Assembleia, me 
abstendo de votar na primeira vice-presidência não no Rodrigo Lago, 
mas na indicação do ex-governador que insiste em não desencarnar 
desse Estado.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Yglésio, eu agradeço o seu 
apoio, deputado Yglésio vota com a Chapa União Pelo Maranhão. Com 
exceção do vice-presidente deputado Rodrigo Lago, que se absteve. 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANNE - Deputada Doutora Viviane vota pela 
Chapa União Pelo Maranhão. E queria que em nome da Presidenta 
Iracema, q primeira Presidenta dessa Casa, falar uma frase pra todas 
as mulheres que estão aqui nessa Casa. É uma frase da ex-presidenta 
do Chile Michelle Bachelet: “Quando uma mulher entra na política, 
muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a 
política.” É com essa frase que eu quero desejar muito boa sorte a nossa 
Presidenta nessa missão. 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Dra. Viviane vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE – Deputada Edna Silva.

A SENHORA DEPUTADA EDNA SILVA - Voto na Chapa 
União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Edna Silva vota na Chapa 
União pelo Maranhão, 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE – Deputado Eric Costa

O SENHOR DEPUTADO ERIC COSTA - Eu quero agradecer a 
Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por este momento, saudar a 
todos que estão presentes, agradecer a presença da minha família, que 
aqui está, parabenizar essa Casa pela forma como que foi conduzida 
e essa eleição está acontecendo, parabenizar a nossa Presidente, que 
já, já vai assumir os trabalhos, Iracema, o Primeiro Vice-Presidente. 
Enfim, toda a Chapa foi uma condução democrática, onde nós tivemos 
a oportunidade de ser ouvidos, pedir a Deus que abençoe os trabalhos 
dessa Chapa, da Mesa Diretora e de todo este parlamento, para que 
nós possamos prestar o trabalho que o Maranhão precisa e necessita, 
tendo em vista que todos os fatores são favoráveis a uma união aqui na 
Assembleia, uma Chapa sendo eleita por unanimidade. O que nós temos 
agora é de trabalhar para melhorar os números e a qualidade de vida do 
nosso povo. Eu voto com a Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Eric Costa vota com a Chapa 
União Pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE – Deputada Fabiana Vilar.

A SENHORA DEPUTADA FABIANA VILAR – Voto Chapa 

União Pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Fabiana Vilar vota com a 
Chapa União Pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE – Deputado Fernando Braide.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO BRAIDE - Voto na 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Fernando Braide vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE – Deputado Florêncio Neto.

O SENHOR DEPUTADO FLORÊNCIO NETO – Já era tempo 
dessa Casa poder ser presidida por uma mulher. Fico muito orgulhoso e 
todos nós devemos sentir assim de fazer parte desse momento. Portanto, 
voto na Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Florêncio Neto vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE – Deputado Francisco Nagib.

O SENHOR DEPUTADO FRANCISCO NAGIB - Francisco 
Nagib vota pela Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – O Deputado Francisco Nagib vota com 
a Chapa União pelo Maranhão. 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE – Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhora 
Presidente, quero rapidamente fazer um registro que, há oito anos, 
começando o nono ano, pertenço a essa Casa com a oportunidade de ser 
deputado estadual. Nos últimos quatro anos, tive um imenso desafio de, 
junto ao nosso querido amigo presidente Othelino, estar à frente dessa 
Casa. Ele como presidente, eu como vice. E aprendi muito e... Essa 
legislatura é a mais especial de todas elas. E começa com um simples 
motivo que não deveria ser, mas é marcante, que já começa com a 
formação da Mesa que agora preside a Sessão de Eleição. A gente pode 
ver que tem cinco mulheres na Mesa fazendo a eleição desta Legislatura 
desses primeiros dois anos. E isso graças a Deus, essa legislatura é uma 
legislatura que mais tem mulher de todos os tempos aqui no estado do 
Maranhão. São doze mulheres representando o nosso Estado. Ainda é 
pouco, tem que ter mais, quanto mais paridade, mais discussões a gente 
vai ter, mais melhorias a gente vai ter e eu fico muito feliz de fazer 
parte da legislatura que vai eleger a primeira mulher presidente da Casa 
legislativa do Maranhão. Então, com muito orgulho de fazer parte desta 
Casa voto na Chapa encabeçada pela companheira Iracema Vale, União 
pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Glalbert Cutrim vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE - Deputado Guilherme Paz.
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O SENHOR DEPUTADO GUILHERME PAZ - Agradecendo 

a Deus, ao povo do Maranhão, aos meus colegas, meus pares. 
Parabenizando aqui essa guerreira Deputada Iracema que vai fazer hoje 
história como a primeira Presidente desta Casa na chapa União pelo 
Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Guilherme Paz vota pela 
União pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pela ordem, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA - Pela ordem Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Eu quero 
dizer que matematicamente já se alcançou a maioria 22 votos, e os 
próximos 20 votos são tão ou mais importantes que esses primeiros 22. 
Parabéns a essa Chapa.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE - Deputado Hemetério Weba.

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA - Voto pela 
chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Hemetério Weba vota pela 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE - Deputada Iracema Vale.

A SENHORA DEPUTADA IRACEMA VALE - Com o meu 
coração cheio de fé e de gratidão a Deus, ao povo do Maranhão, aos 
deputados que estão confiando essa missão a mim, voto pela chapa 
União pelo Maranhão. 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Iracema Vale vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE - Deputada Janaína Ramos.

A SENHORA DEPUTADA JANAÍNA RAMOS - Bom dia a 
todos e a todas aqui presentes, vou iniciar a minha fala aqui... de Madre 
Tereza de Calcutá que diz: por vezes sentimos que aquilo que fazemos 
não é senão uma gota de água no mar, mas não seria menor se lhe faltasse 
uma gota. Uma primeira mulher eleita imperatrizense, deputada Janaína 
Ramos, vota na Chapa União pelo Maranhão e com muito orgulho de 
fazer parte no dia histórico dessa Casa de leis que vai ter a sua primeira 
mulher também presidenta da qual eu quero aqui pedir e rogar a Deus 
que dê discernimento, sabedoria, muita força, coragem e determinação 
para a nossa deputada Iracema.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputada Janaína Ramos vota pela 
Chapa União pelo Maranhão. 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA VIVIANE – Deputado Júlio Mendonça.

O SENHOR DEPUTADO JÚLIO MENDONÇA – Bom 
dia a todos e a todas. Grande felicidade estar aqui neste momento 
representando a minha cidade Viana e toda Baixada, na região dos 
campos e lagos e acima de tudo também a agricultura familiar. Penso 
que é um momento histórico que nós precisamos todos enxergar esse 
momento como um momento ímpar por isso quero aqui parabenizar a 

presidenta Iracema Vale pela não só pelo fato de ser mulher, mas por ter 
além disso mostrado habilidade, maturidade política. Também saudar 
meu querido companheiro Othelino do PCdoB e acima de tudo também 
saudar a amiga Ana do Gás, pelo gesto de grandeza tendo em vista o seu 
potencial político, a sua viabilidade eleitoral e para além de palavras que 
nesse momento de agredir pessoas que não estão aqui para se defender, 
não lavam a lugar nenhum, o gesto da Ana do Gás foi, acima de tudo, 
um gesto de grandeza e que coloca de fato a Ana num patamar político 
a sua altura. Então eu quero saudar também toda a Chapa e inclusive 
desejar boa sorte e que possamos fazer uma legislatura conectado com 
os reais interesses das pessoas que mais precisam. Nosso Estado é 
um estado ainda que precisa de muita união. Parabéns ao Governador 
Brandão que soube justamente conduzir, buscando a união ao longo do 
processo da Assembleia, da composição da Chapa. Então eu acho que 
todos nós precisamos estar com esse espírito de união para podermos 
vencer esses desafios no nosso Estado. Então, eu voto com a Chapa 
União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Júlio Mendonça vota com a 
Chapa União pelo Maranhão. 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Júnior Cascaria.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR - Por amor a minha família, 
gratidão ao povo do Maranhão e respeito pelo Parlamento, voto SIM na 
Chapa União pelo Maranhão. 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Júnior Cascaria vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Júnior França.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR FRANÇA – Primeiramente, 
eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer a minha família e a todos. 
Saudar a todos dessa Casa. O voto do Deputado Júnior França é na 
chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Júnior França vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Juscelino Marreca.

O SENHOR DEPUTADO JUSCELINO MARRECA - Momento 
de gratidão, primeiramente, ao nosso Senhor e a todos que estão aqui 
nessa Casa, nos acompanhando, os familiares, os amigos, as lideranças 
que fizeram parte desse processo eleitoral para nos conduzir até aqui. 
E em nome do nosso partido Patriota, composto por Guilherme Paz, 
Edna Silva, Juscelino Marreca, estamos compondo a chapa como 4º 
Secretário, na pessoa do nosso amigo Guilherme Paz, meu voto é pela 
União do Maranhão. Muito obrigado.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Juscelino Marreca vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Leandro Bello.

O SENHOR DEPUTADO LEANDRO BELLO - Voto pela chapa 
União pelo Maranhão.
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A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 

DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Leandro Bello vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Eu 
quero tributar a Deus este momento, porque, dos deputados reeleitos, 
eu fui a 2ª mais bem votada, perdendo, assim, somente para o nosso 
presidente, querido Othelino. E, assim, todos sabem, da forma como nós 
trabalhamos, representando aqui o segmento evangélico e, assim, todos 
os cristãos. Eu fui a última a declarar o meu apoio a nossa deputada 
Iracema, para ela no caso, alcançar a unanimidade dos votos, deputado 
Neto, e assim vendo a forma dela como mulher, como pessoa humilde 
nos procurou, gostei muito da forma como ela vai conduzir e creio que 
vai dar certa essa parceria, a forma como ela vai conduzir essa Casa, nós 
votamos sim, na Chapa União pelo Maranhão, mas abstemos, eu vou 
me abster do primeiro vice. 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Mical Damasceno vota 
com a Chapa União pelo Maranhão, com abstenção do primeiro vice-
presidente deputado Rodrigo Lago.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Voto na 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Neto Evangelista vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Osmar Filho.

O SENHOR DEPUTADO OSMAR FILHO – Agradecendo a 
Deus, meus familiares, amigos, líderes e a todo o povo do Maranhão 
e em especial também registrar a memória da minha mãe, voto União 
pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Osmar Filho vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Já antecipo o 
voto, voto na Chapa União pelo Maranhão, desejo sucesso a nova Mesa 
Diretora, especialmente, à deputada Iracema, que eu aqui comentava 
com ela, que não foi combinado sentarmos aqui um do lado do outro, 
mas uma boa e simbólica coincidência, desejo que a colega deputada 
Iracema, agora nossa presidente, faça uma gestão, a melhor gestão de 
todas, para poder comandar, com muita competência, o nosso Poder 
Legislativo. Sucesso!

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Othelino Neto vota na Chapa 
União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANNE – Deputado Rafael Leitoa. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Agradecendo 

a Deus, parabenizando todos os colegas eleitos e reeleitos, em nome 
do nosso presidente decano com 34 anos deputado Neto Evangelista e 
desejando muita sorte a nossa Mesa Diretora, sobretudo em nome da 
nossa Presidenta Iracema Vale, assim como foi vereadora, assim como 
prefeita de Urbano Santos, eu tenho certeza que fará também um grande 
trabalho pela Assembleia Legislativa do Maranhão, e, sobretudo, pelo 
povo do nosso Estado, meu voto é União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Rafael Leitoa vota pela Chapa 
União Pelo Maranhão. 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANNE – Deputado Ricardo Arruda.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO ARRUDA - Com muita 
convicção no fortalecimento e na união dessa Casa, e sobretudo, no 
fortalecimento do Parlamento, voto na Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Ricardo Arruda vota com a 
Chapa União Pelo Maranhão. 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANNE – deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Bom dia a todos! 
Quero aqui registrar, dar os parabéns ao deputado Othelino Neto, foi 
presidente durante os cinco últimos anos, pela sua excelente gestão, 
harmoniosa, manteve o equilíbrio dentro da nossa Casa, dar os parabéns 
a ele. E aqui dizer para nossa atual e nova Presidente Iracema Vale, 
primeira mulher presidente desta Casa, desejar sucesso. E eu tenho 
certeza que V. Ex.ª, Presidente, fará uma excelente gestão até pelo que 
eu lhe conheço, a sua forma de trabalhar, a sua forma carinhosa. E eu 
sei que fará também um trabalho com muito equilíbrio, com muita 
harmonia nessa Casa. E por isso que eu afirmo o voto na chapa União 
pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS - Deputado Ricardo Rios, vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Bom dia a 
todos. Cumprimento todos os deputados e deputadas na pessoa do 
ex-presidente Othelino Neto, no qual parabenizo pela gestão durante 
os quatro anos que convivi no último mandato que não foi só meu 
presidente não, é meu amigo e meu irmão e faço questão de relatar 
isso. Parabenizo a forma que a nova presidente Iracema conduz com 
humildade e serenidade a sua eleição. E em nome dela e em nome do 
meu amigo Rodrigo Lago, cumprimento também e parabenizo todos os 
membros da Mesa, o Rodrigo, independente de quem fosse concorrer 
com ele, eu iria votar nele e já tinha declarado apoio e reforço esse 
apoio aqui Rodrigo. Parabéns! E queria aqui declarar em nome do povo 
de Imperatriz que me fez o deputado mais votado da história da região 
Tocantina, eu voto na Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Rildo Amaral vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA –... primeiro, 
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eu quero fazer um agradecimento a todos os colegas que fizeram a 
indicação do voto a essa chapa, ao meu nome também que compõe essa 
chapa como Segundo Secretário. Acho que o debate dentro dessa Casa 
é extremamente natural. Aqui é a representação do povo do Maranhão, 
de todos os segmentos. E o debate ele se torna natural, a disputa se 
torna natural, mas o mais importante é que, depois da disputa veio a 
unidade construída por todos os deputados. E quero parabenizar aqui o 
amigo Othelino, que foi o nosso Presidente por quase seis anos, que foi 
sempre um companheiro nosso desta Casa, dos deputados e que deixou 
a sua marca registrada também como Presidente da Assembleia. E dizer 
que hoje é uma legislatura extremamente especial. Especial porque, na 
história dessa Casa, dia 16 de fevereiro, a Assembleia fará 188 anos. 
Quase 200 anos de existência, e hoje, Presidente Iracema, aqui não está 
sendo eleita apenas a Presidenta Iracema, aqui está se fazendo parte 
da história do Maranhão, porque é o dia em que o Poder Legislativo 
do Maranhão coloca sob o seu comando na presidência uma mulher. 
Ela começa hoje fazer história, mas também já fazer parte da história 
do Maranhão, porque, daqui a 200 anos, quando se perguntarem quem 
foi a primeira mulher que presidiu o Poder Legislativo do Maranhão, o 
nome da Iracema estará cravado nos anais da história. E os outros 41 
deputados, também nós, também faremos história, porque nós também 
estamos sendo os responsáveis de fazer parte dessa história, de dar o 
voto de confiança, ao comando da Presidente Iracema. Essa união que 
existia, o nome da chapa já veio exatamente nesse sentimento de união. 
Foi construído exatamente pela Presidente Iracema. O significado de 
Iracema diz que é lábios de mel. E foi através do seu diálogo, da sua 
conversa, que ela conseguiu construir essa unidade. Eu voto pela chapa 
União pelo Maranhão para o fortalecimento do Poder Legislativo, 
consequentemente, o fortalecimento do povo do Maranhão, obrigado.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Roberto Costa vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Rodrigo Lago.

O SENHOR DEPUTADO RODRIGO LAGO - Senhor 
Presidente, senhoras secretárias, amigos e amigas, colegas, deputados e 
deputadas. Antes de encaminhar o meu voto, queria apenas enaltecer a 
postura, o gesto de alguns colegas aqui que tinham pretensões legítimas 
de ocupar cargos na Mesa Diretora, nessa Legislatura, e que por entender 
que o Maranhão vive esse novo momento, realmente como reflete o 
nome da chapa de União pelo Maranhão, retirar candidaturas, vou 
citar apenas alguns dos mais especiais, o deputado Othelino Neto, que 
tinha pretensão legítima de solicitar aos colegas a sua recondução no 
comando da Casa, as queridíssimas amigas Andreia Rezende e Ana do 
Gás que também retiraram as candidaturas do cargo de vice-presidente, 
para buscar exatamente a união do nosso grupo político, e para que 
o Maranhão continue no seu desenvolvimento. O nosso amigo, meu 
amigo colega advogado, Carlos Lula, que também nem postulou essa 
candidatura, mas era o nome que era ventilado, mas ele assim mesmo 
renunciou a essa justa pretensão para que o nosso grupo político aqui 
continuasse unido e forte, pelo desenvolvimento do Maranhão. Então, 
voto pela Chapa União Pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Rodrigo Lago vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputada Solange Almeida.

A SENHORA DEPUTADA SOLANGE ALMEIDA - Bom dia 
a todos! Gratidão a Deus por esse momento, gratidão ao meu esposo 
Almeida Souza, a toda minha família e principalmente ao povo do 
Maranhão, meu voto é pela Chapa União Pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputada Solange Almeida vota com a 
Chapa União pelo Maranhão.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Bom 
dia a todos. Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos 
poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre sua população, sobre o 
Parlamento Estadual, sobre o Poder Legislativo. Todas as vezes que eu 
ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa eu destaco que tenho orgulho 
de ser deputado. Eu não tenho vergonha de ser deputado, eu tenho 
orgulho de ser deputado. E nesse momento eu quero agradecer a Deus 
pelo 3º mandato consecutivo, a minha gratidão eterna a Deus. Deus me 
trouxe até aqui, pela terceira vez Deus me trouxe até aqui, minha eterna 
gratidão a Deus e à população do estado do Maranhão. Ao seu Tomás, 
sapateiro, que eu convidei, está aqui conosco, ao professor Marcelo lá 
de Bacabal que está aqui conosco, a todas enfermeiras, enfermeiros, 
técnicos, auxiliares, professores, policiais militares, bombeiros, 
servidores públicos, a todos aqueles que lutamos todos os dias para que 
o Poder Público possa chegar até eles e possa transformar suas vidas. 
Minha gratidão a Deus e ao povo do Maranhão. Não foi fácil chegar 
até aqui, criado por mãe solteira, criado sem pai, estudante de escola 
pública, sem sangue na política, sem sobrenome na política. Entrei pela 
porta da frente nesta Casa e pela terceira vez Deus me reconduziu ao 
terceiro mandato. Em oito anos fazendo oposição ao todo poderoso ex-
juiz federal, ex-governador Flávio Dino, não só na pessoa física, mas no 
modelo de gestão, que no meu ponto de vista não era bom para o estado 
do Maranhão e fazia oposição como muita responsabilidade, com muita 
seriedade, como assim conduzo meu mandato até hoje. E não foi fácil, 
com muita perseguição a mim e a minha família, a um trabalho que 
eu engendrei, que iniciei com o Curso Wellington, muita perseguição, 
muita dificuldade. Não foi fácil chegar até aqui e é por isso que eu tenho 
orgulho de ser deputado, eu nunca faltei, eu nunca cheguei atrasado, um 
dos deputados mais produtivos da Assembleia nos últimos dez anos. 
Nesse momento, para finalizar, eu preciso também agradecer a todos os 
demais deputados que não conseguiram sua reeleição, solidário a todos 
eles. Estiveram comigo na primeira legislatura, na segunda legislatura 
e que não conseguiram renovar seus mandatos. Aos deputados que 
renovaram seus mandatos, vamos continuar juntos e podemos continuar 
com união e eu aprendi nos meus momentos nesta Casa com o deputado 
Roberto Costa que a união com os deputados era muito importante. 
Aprendi com o deputado Roberto Costa naquele momento e sou um 
deputado que não ando de gabinete em gabinete, com picuinha, com 
frescura, pelo contrário sou muito sério, muito responsável com tudo 
que eu faço. Então, desejo a todos que estão renovando seus mandatos, 
sucesso e os que estão chegando no primeiro mandato que tenham 
uma exitosa jornada como deputado estadual representando o povo do 
Maranhão que realmente entenda o significado do Parlamento e o motivo 
de estarmos aqui em defesa da população do Estado do Maranhão. Em 
especial ao meu presidente Othelino, meu amigo particular, um dos 
homens públicos e democráticos que eu conheci e que tenho estima, 
carinho e respeito. Ocupei a tribuna desta Casa por várias vezes para 
falar do ex-governador Flávio Dino e mesmo sendo do PCdoB até 
hoje foi incapaz de, em qualquer momento, fazer qualquer banimento 
na minha fala e me chamar atenção. Tratou todos os deputados com 
seriedade, com respeito, com igualdade e eu tenho carinho e respeito 
ao presidente Othelino. Amizade, confiança e lealdade. Muito obrigado 
ex-presidente Othelino. Deputada Iracema, ao lado da minha filha Celi 
Madalena, da minha namorada Ana Maria que me acompanhou hoje, 
da minha mãe que infelizmente não pôde me acompanhar, também 
se chama Iracema, eu quero declarar não só meu voto, mas desejar a 
senhora também que tenha saúde, sabedoria para que possa conduzir 
os trabalhos dos Poderes mais importantes da nossa República que é 
o Poder Legislativo. Saúde, sabedoria à senhora e assim como tem a 
amizade, a confiança e a lealdade do ex-presidente Othelino, quero 



  10       QUINTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2023                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 10
declarar à senhora a minha amizade, confiança e também a minha 
lealdade. E meu voto hoje não é do governo do Estado, o meu voto é da 
presidente Iracema, articulação dela. Fui eleito sem dinheiro público, 
sem fundo partidário, sem tempo de televisão, sem secretaria, sem 
prefeitura, voto limpo e honesto. E aqui na manhã de hoje só dobro 
meus joelhos para Deus e esse mandato tem dono, população do estado 
do Maranhão. Presidente Iracema, conte comigo. Meu voto na Chapa 
União pelo Maranhão.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA ANA DO GÁS – Deputado Wellington do Curso vota com 
a Chapa União pelo Maranhão. Senhor presidente, caros colegas, eu 
gostaria aqui de pedir a permissão da nossa próxima presidente Iracema 
Vale, para fazer um registro. Gostaria aqui de agradecer primeiramente 
a Deus por todos nós termos passado por esse processo de disputa 
nas eleições do ano passado, um processo árduo, difícil, competitivo. 
Alguns colegas não se fazem aqui presentes, mas lutaram como grandes 
guerreiros, nós estamos aqui graças a Deus e ao povo do Maranhão, aos 
nossos esforços, as alianças políticas, as nossas convicções. Quero aqui 
agradecer a minha família, aos meus filhos, meu esposo, à minha mãe, 
a todos que estiveram comigo, a minha equipe. Quero aqui parabenizar 
o presidente Othelino por ter conduzido esta Casa de forma grandiosa, 
de ter nos ensinado muito como aqui foi relatado por alguns colegas 
por apensas dezesseis que sobreviveram a esse processo de disputa, 
nós somos quarenta e dois deputados, é um ambiente dominado de 
homens com número maior de homens mas que hoje demonstra uma 
grandeza e uma força essencial de doze parlamentares que representam 
as mulheres no Maranhão e vivendo um momento, um momento 
único, principalmente nós mulheres, alguns acompanharam aqui 
todo esse processo de disputa que é legítimo, quando eu falo que nós 
aprendemos bastante porque aqui não é a quantidade de votos, não é a 
sua herança financeira, a sua condição financeira, é realmente uma luta, 
uma disputa naquilo que você acredita, naquilo que você representa, 
eu já vivi esses estágios e hoje renovando meu terceiro mandato, já 
fui a terceira deputada mais votada do Estado do Maranhão, já me 
equilibrei ali na metade desses votos, vivi o sufoco de uma terceira 
reeleição e todos nós sabemos o quanto é difícil, mas nós estamos aqui 
iguais, todos esses 42 assentos são iguais. Não é o peso da votação, não 
é o peso da sua condição econômica que nos faz diferentes, é a luta 
pelo povo do Maranhão e essa experiência quando me entrevistaram 
lá fora, foi uma das primeiras perguntas que me fizeram: “o que você 
traz de experiência?”. Essa humidade, essa igualdade, o respeito, ouvir, 
apontar também as suas condições. Eu vivi nas últimas semanas a 
vontade e o desejo sim, de estar aqui na Mesa Diretora, mas também 
compreendi o fato de ter vivido essa disputa me fez vitoriosa, muito 
vitoriosa, porque é isso que nós temos aprendido aqui como mulheres, 
deputada Daniela sabe disso, o quanto é difícil, é difícil para os 
homens, imaginem para as mulheres. E não trazendo essa questão tão 
meramente por uma situação de gênero, mas é algo vivido, é algo que 
a gente sente na pele, mas só de ter vivido esse momento de disputa, 
de reconhecimento dos meus colegas aqui, eu quero agradecer o apoio 
político, o apoio de amizade, o apoio de reconhecimento dos trinta e 
cinco parlamentares que me apoiaram nessa minha posição. Agradeço 
cada um de vocês e isso só demonstra que nós estamos unidos, isso só 
demonstra que a experiência vivida aqui boa ou ruim, fez com que os 
novos colegas que estão chegando, chegaram com esse sentimento de 
unidade e de sentir a dor do outro, é tudo que a gente sempre prega na 
condição de mulher. Agradecer e parabenizar o colega Rodrigo Lago 
que também me permitiu viver esse momento, porque perdi dentro do 
meu Partido essa disputa, mas sair muito vitoriosa e com muita vontade 
de trabalhar e eu tenho certeza que serei referência a outras mulheres 
que nunca podem se silenciar na vontade de querer, de participar e 
de ocupar algum espaço. A presença de nós mulheres nas mesas de 
tomadas de decisões, elas são extremamente necessárias e essa disputa é 
legítima, ela faz parte do processo que não nos sequela, não sequelará as 
nossas relações, os nossos objetivos. Agradecer ao Governador Carlos 
Brandão, nosso senador Flávio Dino e ministro, presidente do meu 
Partido e todos vocês, porque é legítima essa disputa deputada Abigail, 

e é preciso que a gente viva isso para que cada vez mais a gente possa se 
fortalecer e aqui eu quero parabenizar a nossa Presidente Iracema, que 
é a primeira mulher a conduzir esta Casa. E junto com V.Exa. porque 
V.Exa. nos representa deputada Iracema, nós estaremos no marco desta 
história com mais onze parlamentares vivendo esse momento único. 
Quero aqui finalizar minha fala, com meu sentimento de gratidão a 
cada um e a cada uma de vocês que vivenciaram todo esse processo 
comigo, com uma frase de uma filósofa francesa Simone Boulevard, 
que diz assim: “Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada 
nos sujeite. Que a liberdade seja nossa própria substância.”. E também 
fazer referência a uma grande filósofa negra, porque se é difícil para 
nós mulheres e na condição de mulheres negras é mais ainda, que é a 
nossa Ângela Davis, que fala assim: “Você tem que agir como se fosse 
transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo 
todo.”. Quero agradecer mais uma vez a Deus e encerrando a minha fala 
com a Palavra do Senhor em 2Crônicas 15:7 que diz: Mas sejam fortes e 
não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Obrigada 
a todos vocês, obrigada governador Carlos Brandão. Viva o Maranhão! 
Viva as mulheres! Parabéns deputada e presidente Iracema Vale.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Registro a presença ainda dos ex-deputados, 
Graciete Trabuzes, Zito Rolim e Zé Jorge. Eu solicito a Primeira 
Secretária Deputada Dra. Viviane, que proceda a apuração dos votos e 
divulgação do resultado da eleição, por gentileza.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA DRA. VIVIANE – Senhores e senhoras parlamentares, 
o resultado da Eleição para Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão para o primeiro biênio da 20ª Legislatura, é o 
seguinte: Presidente Deputada Iracema Vale, 42 votos; 1º vice-presidente 
Deputado Rodrigo Lago, 40 votos; 2º vice-presidente Deputado 
Arnaldo Melo, 42 votos; 3º vice-presidente Deputada Fabiana Vilar, 
42 votos; 4º vice-presidente Deputada Andreia Rezende, 42 votos; 1º 
Secretário Deputado Antônio Pereira, 42 votos; 2º Secretário Deputado 
Roberto Costa, 42 votos; 3º Secretário Deputado Osmar Filho, 42 
votos; 4º Secretário Deputado Guilherme Paz, 42 votos. Registro duas 
abstenções para o cargo de 1º vice-presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA – Portanto, declaro eleita a Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para o biênio da 20º 
legislatura composta pelos senhores deputados: Deputada Iracema 
Vale, Presidente; Deputado Rodrigo Lago 1º Vice-Presidente; Deputado 
Arnaldo Melo, 2º Vice-Presidente; Deputada Fabiana Vilar, 3ª Vice-
Presidente; Deputada Andreia Martins Rezende, 4º Vice- Presidente; 
Deputado Antônio Pereira, 1º Secretário; Deputado Roberto Costa, 2º 
Secretário; Deputado Osmar Filho 3º Secretário; Deputado Guilherme 
Paz, 4º Secretário. Senhores e senhoras deputados e deputadas, 
Deputada Iracema, me permita breves minutos, que eu sei que a 
ansiedade deve estar tomando conta da senhora para que assuma os 
trabalhos desta Casa e o comando deste Poder Legislativo mas muito 
me honra de poder dirigir esta Sessão da Eleição da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, explicando apenas o que o deputado Rafael 
comentou do decano de trinta e quatro anos, quem presidiria esta 
sessão seria o deputado Arnaldo Melo como nosso decano da Casa, 
com oito mandatos, deputado Arnaldo Melo é candidato, foi candidato 
a uma vaga na Mesa, portanto não é permitido pelo Regimento, em 
seguida deputado Antônio Pereira, com seis mandatos de deputado 
estadual também era candidato na chapa vitoriosa, em seguida eu e o 
deputado Roberto Costa com quatro mandatos, por óbvio, o deputado 
Roberto Costa mais velho do que eu seria quem presidiria esta Sessão, 
mas também por ser candidato a uma vaga na Mesa, coube a mim esta 
honrosa missão de dirigir esta Sessão que como já dito por todos, fez 
história. Fez história e eu rememoro um pouco o meu último mandato 
na defesa latente do direito contra violência às mulheres, do direito 
que as mulheres possam participar de forma mais efetiva do processo 
democrático é de minha autoria o Projeto de Resolução que assegura 
vaga e a participação de mulheres na Mesa da Assembleia Legislativa, 
na sua proporcionalidade do Plenário assim como também minha 
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autoria do Projeto de Resolução que assegura a participação da pessoa 
com deficiência na Mesa Diretora desta Casa para que a gente possa 
tornar este Poder cada vez mais igual. Mas igual perante a sociedade 
que a gente vive, porque é uma sociedade que, não tenha dúvida, espera 
muito desta Casa. Deputado Othelino deixa a presidência, sai pela porta 
da frente. Obrigado pela convivência que tivemos aqui durante esses 
anos sob o comando de V. Ex.ª. E agora esta Casa legislativa, na sua 
20ª legislatura, ela pode dizer ao Brasil inteiro que o Maranhão tem 
uma comandante mulher, presidente do parlamento Manuel Beckman, 
a senhora que dirigirá as sessões aqui desta Mesa o qual eu assumo 
neste momento, ladeado aqui defronte a galeria deputado Evangelista, 
meu saudoso pai, ao lado aqui dentro do plenário Deputado Nagib 
Haickel, ladeado pela frase do Presidente José Sarney: “Que não há 
democracia sem parlamento livre”. Neste Parlamento que eu tenho 
certeza que é a Casa do povo e que a senhora marcará os Anais da 
história deste Poder. Portanto, minha gratidão a Deus por poder fazer 
desse honroso momento. E nos termos do Artigo 8º, inciso 7º, eu 
convido a Excelentíssima Senhora Deputada Iracema Vale, Presidente 
desta Assembleia Legislativa e os deputados: Roberto Costa e Antônio 
Pereira, primeiro e segundo secretários, para assumirem a direção dos 
trabalhos e em seguida ao pronunciamento da Deputada Iracema Vale, 
teremos ainda a eleição para a Procuradoria da Mulher desta Casa, que 
passará em seguida, a fazer parte também da direção da Mesa Diretora, 
portanto, Deputada Iracema, Deputado Roberto e Deputado Antônio, 
por gentileza, venham até a Mesa. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA IRACEMA VALE – 
Bom dia a todos e a todas. Senhores deputados e deputadas, aqui 
presentes, nobres deputados aqui presentes, ex-deputados, senhoras e 
senhores, amigos maranhenses, povo minha região de Lençóis, Munim 
e Baixo Parnaíba. Como ex-prefeita eu quero fazer uma saudação 
especial aos Prefeitos Clemilton, Walas, Rodrigo, Daniele e ao meu 
esposo amado Erlon Costa, na pessoa de vocês saudar a todos os 
municípios e prefeitos do Maranhão. Meu companheiro e irmão, Paulo 
Neto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje é um dia muito 
especial na minha vida, começo de um novo ciclo, um ciclo muito 
significativo, não apenas por ser um momento muito importante na 
minha carreira política, mas por ser um acontecimento histórico para o 
nosso Estado. Hoje, nós, deputados eleitos, povo do Maranhão que nos 
escolheu, hoje nós fazemos história. Vocês elegeram uma mulher para 
presidir esta Casa. Um fato inédito em 188 anos do Legislativo 
maranhense. Essa mudança representa não apenas uma pauta, mas o 
início de uma transformação de mentalidade. O povo maranhense está 
criando uma nova narrativa, embora a exclusão histórica das mulheres 
na política ainda reverbere, é possível ter uma visão otimista para o 
futuro. O exemplo disso está à nossa frente. O resultado das urnas no 
pleito de outubro passado, levou ao Parlamento estadual o maior 
número de deputadas na sua história. Contudo, chego à Assembleia 
Legislativa do Maranhão, ciente da minha trajetória. Ser mulher não foi 
uma concessão, sequer um favorecimento que me garantiu a honra de 
estar aqui hoje. São 30 anos, 30 anos de muito trabalho, muito trabalho 
na política, de perseverança, de luta. 30 anos servindo o povo do meu 
estado. Tenho muito que agradecer a Deus, a todas as bênçãos 
alcançadas, os sonhos realizados, e a oportunidade de mudar a vida de 
tantas pessoas, através do meu trabalho e da minha história de vida. 
Quero agradecer, de maneira muito especial, à minha cidade Urbano 
Santos, onde fui prefeita duas vezes, e que é a minha casa, e também 
quero agradecer à minha querida Belágua, da qual tenho orgulho de ser 
a primeira-dama, bem como toda minha região, Lençóis, Baixo 
Parnaíba, Munim e a todo povo do Maranhão que me oportunizou estar 
aqui hoje. Gostaria de manifestar a minha gratidão aos maranhenses 
que depositaram sua confiança em mim, e reafirmar meu compromisso 
de honrar a oportunidade que me é dada. Acreditem! Confiança é algo 
que nenhum líder deveria se dar ao luxo de tratar levianamente. Eu 
respeito demais a confiança de todos vocês, assim como respeito e 
muito me orgulho da minha caminhada, das minhas origens. Para quem 
não sabe, sou filha de sr. João Ivo, motorista de táxi que, infelizmente, 
já não está entre nós, e da professora dona Gracinha. Meu pai, em sua 

simplicidade, honestidade, foi meu guia e meu grande exemplo de vida, 
grande amor da minha vida. Meus filhos sabem disso, meu marido 
também. Eles não têm ciúme não. Minha mãe sindicalista, determinada, 
é uma grande inspiração para mim. Meu esposo amado, Erlon Costa é a 
personificação do companheirismo, do apoio e respeito. Meus filhos 
Erlon Júnior, Vinícius, meus sobrinhos, vocês são minha luz, minha 
felicidade. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida. São 
presentes que Deus me deu. Quero fazer um agradecimento especial 
também aos meus irmãos e a todos os meus familiares. Saibam que esta 
caminhada não teria sentido sem o apoio de vocês. Eu tenho duas 
sogras, mas eu vou falar da minha sogra dona Raimundinha, que 
também foi política e que foi meu modelo, minha escola e incentivo 
para o trabalho que realizo há mais de três décadas. E a minha incansável 
equipe de trabalho, a todos vocês que me acompanharam e que me 
acompanham todos os dias durante as campanhas e fora delas, o meu 
muito obrigado, o meu reconhecimento. Eu sou de uma família de 
mulheres fortes, inspiradoras. Hoje me vejo trabalhando ao lado de 
mulheres que também o são, minhas queridas deputadas. Aos meus 
colegas parlamentares e a todos que, nesses dias de intensos diálogos, 
passei a conhecê-los. Eu hoje posso dizer que conheço um pouco da 
personalidade de cada um. V. Exas. têm o meu respeito, não só a minha 
gratidão, mas o meu respeito e a minha admiração. Quero agradecê-los 
pela honra de ter sido escolhida por V. Exas. para presidir esta Casa. 
Saberei honrar o apoio de cada um. Quero agradecer ao meu partido 
PSB, que me recebeu lá atrás quando eu iniciei a minha vida pública 
como vereadora e depois me acolheu novamente nessa oportunidade 
como candidata à deputada estadual. Gostaria de agradecer imensamente 
ao nosso Governador Carlos Brandão por acreditar no meu nome para 
este pleito, por apoiar o protagonismo feminino e também por 
compartilhar dos mesmos ideais de unidade e de harmonia com os quais 
me identifico e com os quais o Maranhão tanto precisa caminhar. 
Senhoras e senhores, hoje é um dia de vitória, vitória para as mulheres, 
vitória para o povo maranhense e vitória para a Assembleia Legislativa 
do Maranhão. Hoje caminhamos juntos rumo a uma gestão 
compartilhada. Compartilhada com todos os deputados. Compartilhada 
com o povo do Maranhão, que é o nosso maior compromisso em 
missão. Hoje ouvimos uma voz feminina, aqui na Presidência, após 
quase dois séculos. Saibam que sou mulher de fibra, de fé e de 
compromisso. Sei que ainda somos poucas a sair do anonimato e ocupar 
nossos espaços. Ao redor do mundo ainda se contam nos dedos as 
biografias de mulheres à frente de países, estados e poderes, mas somos 
perseverantes, não temos medo de adversidades, viu, Ana. Somos 
capazes de governar com pulso firme, gerenciar com estratégia e decidir 
com coragem. Portanto, não importa a lentidão desse processo. É 
importante sonhar. Se lançar. Acreditar. Ousar e pensar por que não? O 
caminho é difícil para todos, convenhamos para nós, mulheres, é um 
pouco mais. É uma história de luta, às vezes, de frustração, pouco 
reconhecimento, mas há também muita beleza nessa história. Há 
vitórias, como a de hoje, e só posso almejar, dignificar vossas escolhas. 
Todos nós antes de chegarmos aqui passamos por etapas distintas onde 
aprendemos, onde acreditamos, onde realizamos. Para mim, o início 
como enfermeira foi o despertar para as questões sociais do interior do 
estado, o que me levou a dois mandatos de vereadora, na minha cidade 
Urbano Santos, sendo mais tarde prefeita do meu município duas vezes. 
A minha gestão foi marcada porém empreendedorismo no 
desenvolvimento econômico da minha cidade, investimento na 
educação erradicando barracões e construindo escolas na sede zona 
rural, acreditando na capacidade, na capacitação das pessoas, 
melhorando a saúde, as condições de vida da população através da 
agricultura familiar. Essa vivência cheia de desafios, com o povo do 
interior, com o povo mais humilde da minha terra, me trouxe até aqui 
com essa grande conquista. Me motivou a querer fazer mais pelo meu 
estado, buscar o desenvolvimento e o crescimento do Maranhão, e 
muito desse trabalho passa por aqui pelo Palácio Manuel Beckman e 
precisa seguir de mãos dadas com outros Poderes. Sim! Nós somos 
independentes, mas não intransigentes, todos temos o mesmo objetivo e 
sei que será uma grande responsabilidade atuar em uma Casa tão plural, 
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deputado Othelino. Tão diversas em seus pensamentos, haverá 
divergências e embates, é natural! Faz parte da democracia, mas é nosso 
dever não esquecer que somos todos pelo Maranhão, não por egos, não 
por questões individuais e, sim, pelo nosso Estado. Eu defendo diálogo 
e uma administração participativa prezando pela harmonia e pela 
independência entre os Poderes do Estado. A Alema atuará com 
soberania sem fechar portas para os consensos. Serei firme nas 
demandas que competem à Presidência. Estou determinada a administrar 
de forma eficiente, honrando minha escolha pelos meus pares, honrando 
as mulheres que represento e honrando a vontade popular. Assumo esse 
poder de Estado e me comprometo a trabalhar com empenho, dedicação, 
integridade e transparência. Que Deus nos guie e nos dê sabedoria. 
Muito obrigada. Convoco Sessão Preparatória nos termos do artigo nº 
14, Inciso 1º I, Alínea R, do Regimento Interno para eleição da 
Procuradora da Mulher, que se realizará imediatamente. Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a Sessão.

3ª SESSÃO PREPARATÓRIA PARA ELEIÇÃO 
DA PROCURADORA DA MULHER DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO EM 1º DE 
FEVEREIRO DE 2023 ÀS 12h30.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA IRACEMA VALE
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO 

ANTÔNIO PEREIRA
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO 

ROBERTO COSTA

A SENHORA PRESIDENTE IRACEMA VALE - Em nome 
do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão 
Preparatória convocada nos termos do artigo nº 14º, Inciso 1º, Alínea 
R, do Regimento Interno, para a realização da eleição da Procuradora 
da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para o 
1º biênio da 20ª Legislatura. Com a palavra, o Primeiro Secretário para 
fazer a leitura do Ato da Diretoria Geral da Mesa, comunicando um 
registro solicitado à Mesa Diretora.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado, Senhora Presidente. Ato da Diretoria-
Geral da Mesa. O Diretor-Geral da Mesa da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, no uso das atribuições conferidas pelo Parágrafo 
Único do artigo 8º do Regimento Interno da Assembleia do Estado do 
Maranhão, tendo em vista a eleição para o cargo de Procuradora da 
Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para o 1º 
biênio da 20ª Legislatura, que ocorrerá às 12h30, do dia 1º de Fevereiro 
de 2023, portanto, hoje, torna pública a candidatura da Deputada 
Daniella, registrada no núcleo de protocolo e portaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, São Luís, 1º de fevereiro 2023. Assinado pelo Diretor-
Geral da Mesa, Bráulio Nunes de Souza Martins. Leitura feita, Senhora 
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA IRACEMA VALE - 
Aos nossos deputados que ainda não registraram a presença, por favor, 
registrem a presença. Deputado Othelino Neto,  Júnior Cascaria, Juscelino 
Marreca,  Leandro Bello, Andreia Rezende  e Arnaldo Melo, por favor, 
registrem as presenças. Deputada Andreia, ok; Júnior Cascaria, registre 
a presença. Já registrou. Deputado Othelino; Deputado Leandro Bello. 
Todos presentes, pronto. Há somente um registro feito à candidatura ao 
cargo de Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa para biênio 
2023/2025, que é da Deputada Daniella. Há alguma objeção? Não 
havendo objeção, Deputada Daniella eleita e aclamada Procuradora 
da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Declaro eleita e 
empossada a Deputada ao cargo de Procuradora da Mulher. Convido a 
Deputada Daniella para fazer o seu pronunciamento, se assim o desejar.

A SENHORA PROCURADORA DA MULHER DEPUTADA 
DANIELLA (sem revisão da oradora) - Vai ser bem rápido. Boa tarde 
a todos, a todas! Boa tarde a todos os colegas e colegas deputados, à 
galeria, à imprensa. Quero aqui, inicialmente, prometo ser bem breve, 

mas não poderia nesse momento deixar de subir a essa tribuna para 
manifestar aqui a minha gratidão. Obviamente que, primeiramente, 
ao nosso Deus todo poderoso por ter nos dado força e garra para 
que pudéssemos dar continuidade a nossa caminhada, externar a 
minha gratidão aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus 
correligionários políticos, ao meu companheiro Fábio, que foi essencial 
para que eu me mantivesse de pé e pra que eu pudesse continuar 
com esse projeto político. Quero aqui, de antemão, agradecer a cada 
deputado e deputada por depositarem a confiança em nosso mandato pra 
que mais uma vez nós possamos à frente da Procuradoria ser a voz das 
mulheres maranhenses, e, com certeza, dialogar com a sociedade civil 
organizada e com os demais poderes buscando juntos trabalhar ainda 
mais políticas públicas voltadas para as mulheres. Aproveito também 
esse espaço aqui hoje para agradecer a todos os votos de confiança que 
nos reconduziram mais uma vez a este mandato e agradecer de forma 
todo especial a dois municípios na qual em seus nomes agradeço a cada 
voto que eu tive Maranhão afora a cada cidade, em nome da cidade de 
Caxias, que me deu uma votação de mais de dezessete mil votos de 
confiança, de um povo que me acolheu de braços abertos e em nome 
também da minha cidade natal, da minha querida cidade Presidente 
Dutra, agradeço profundamente a todos os votos que tive em todo 
território maranhense. Muito obrigada, muito obrigada aos milhares de 
maranhenses que reconheceram nosso trabalho e que nos reconduziram, 
mais uma vez, à Assembleia Legislativa do Maranhão. Muito obrigada 
a todos os colegas que, mais uma vez, me deram o voto de confiança 
para que eu pudesse novamente ser reconduzida à Procuradoria da 
Mulher. Quero agradecer, em tempo, também parabenizar a nossa 
Presidenta e a toda Mesa Diretora, sua Presidenta Iracema, e dizer 
que muito me orgulha poder fazer parte de um Parlamento comandado 
por uma mulher, isso mostra que nós vivemos novos tempos, onde as 
mulheres têm espaço e têm vez dentro do Estado do Maranhão. Quero 
também aqui fazer menção ao nosso Governador Brandão que tem 
lutado muito pela unidade entre todos os Poderes. Aqui dentro da Casa 
parabenizar o nosso ex-presidente Othelino Neto, preciso fazer menção 
ao grande trabalho feito por ele, aqui dentro da Casa, a ter apoiado 
diretamente a causa das mulheres dentro do Estado do Maranhão, fazer 
menção ao ex-Governador Flávio Dino, que também apoiou inúmeros 
projetos importantes para as mulheres maranhenses e é isso. Quero aqui 
encerrar a minha fala fazendo compromisso com o povo do Maranhão, 
reafirmando o meu compromisso com as mulheres maranhenses de me 
doar e fazer cada voto de confiança que recebi não só dentro do Estado 
do Maranhão, mas que recebi aqui dentro desse Parlamento para ser 
mais uma vez a representante das mulheres do nosso Estado. Vamos 
juntas, unidas,  quero também dizer a todas as mulheres, as colegas 
que aqui se fazem presentes que a Procuradoria não vai ser conduzida 
apenas pela Deputada Daniella, essa direção da Procuradoria vai ser 
dividida com cada deputada hoje que está aqui. Muito obrigada, que 
Deus nos abençoe, vamos juntos à luta.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA IRACEMA VALE 
– Obrigada, Deputada Daniela, parabéns, a Senhora já vem à frente 
dessa Procuradoria, faz um belíssimo trabalho e vamos estar aliadas 
e parceiras apoiando a causa das mulheres. Quero fazer um lembrete 
para os deputados da Sessão Solene de abertura do trabalho legislativo, 
amanhã, às 9h. O Primeiro Secretário, Antônio Pereira, está dizendo 
para eu não esquecer os homens, não vou esquecer. Nada mais a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Primeira Sessão Preparatória para a Cerimônia de Posse 
dos Deputados Estaduais eleitos para o período de primeiro de fevereiro 
de dois mil e vinte e três a trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e 
sete, realizada no Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em primeiro de fevereiro de dois mil e vinte três.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Arnaldo Melo.

Às nove horas e trinta minutos, em nome do povo e invocando 
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a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a primeira sessão 
preparatória da vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, para o compromisso de posse dos Senhores 
(as) Deputados (as) eleitos para o período de primeiro de fevereiro 
de dois mil e vinte e três a trinta e um de janeiro de dois mil e 
vinte e sete e convidou a Deputada Andreia Martins Rezende 
e o Deputado eleito, Ricardo Arruda, para comporem a Mesa 
dos trabalhos e exercerem as funções de Primeiro e Segundo 
Secretários, respectivamente. Ato contínuo, os presentes foram 
convidados a se postarem em posição de respeito para ouvir o Hino 
Maranhense, executado pelo saxofonista 1º SGT da Polícia Militar, 
Elmo Costa Mendonça. Em seguida, o Presidente proclamou o 
nome parlamentar dos Senhores (as) Deputados (as) Estaduais 
diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão em 17 
de dezembro de 2022, segundo a relação fornecida pela Diretoria 
Geral da Mesa, disponível no painel eletrônico e fez a leitura do 
seguinte compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir a 
Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar as leis, 
desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato que me 
foi confiado pelo povo do Maranhão”, ao que cada Parlamentar, em 
posição de respeito, confirmou o compromisso, respondendo: “Assim o 
Prometo”, tendo o Presidente dos trabalhos declarado empossados nos 
cargos de Deputado Estadual, para a 20ª Legislatura, no período de 01 
de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027, os seguintes Deputados 
Estaduais: Abigail Cunha, Aluízio Santos, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston Gonçalo, Arnaldo Melo, Carlos Lula, 
Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Daniella, Davi Brandão, Doutor 
Yglésio, Doutora Vivianne, Edna Silva, Eric Costa, Fabiana Vilar, 
Fernando Braide, Florêncio Neto, Francisco Nagib, Glalbert Cutrim, 
Guilherme Paz, Hemetério Weba, Iracema Vale, Janaína Ramos, Júlio 
Mendonça, Júnior Cascaria, Júnior França, Juscelino Marreca, Leandro 
Bello, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Othelino 
Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Arruda, Ricardo Rios, Rildo Amaral, 
Roberto Costa, Rodrigo Lago, Solange Almeida e Wellington do Curso. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente lembrou a realização da 
Segunda Sessão Preparatória, para a eleição e posse da Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa do Estado, convocada para as onze horas 
e trinta minutos, após a presente sessão. Para constar, foi lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, em primeiro de fevereiro de dois 
mil e vinte e três.

Deputado Arnaldo Melo
Presidente, em exercício

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária, em exercício

 Deputado Ricardo Arruda
Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Segunda Sessão Preparatória para eleição e posse da 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para 
o biênio dois mil e vinte e três – dois mil e vinte e cinco, realizada 
no Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em 
primeiro de fevereiro de dois mil e vinte três.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Neto Evangelista.
Primeira Secretária, em exercício, Deputada Doutora Vivianne.
Segunda Secretária, em exercício, Deputada Ana do Gás.

Às onze horas e trinta e oito minutos, presentes os Senhores 
(as) Deputados (as): Abigail Cunha, Aluízio Santos, Ana do Gás, 
Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston Gonçalo, 
Arnaldo Melo, Carlos Lula, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, 

Daniella, Davi Brandão, Doutor Yglésio, Doutora Vivianne, Edna 
Silva, Eric Costa, Fabiana Vilar, Fernando Braide, Florêncio Neto, 
Francisco Nagib, Glalbert Cutrim, Guilherme Paz, Hemetério 
Weba, Iracema Vale, Janaína Ramos, Júlio Mendonça, Júnior 
Cascaria, Júnior Franca, Juscelino Marreca, Leandro Bello, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Othelino Neto, Rafael 
Leitoa, Ricardo Arruda, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Rodrigo Lago, Solange Almeida e Wellington do Curso. O 
Presidente, “em nome do povo e invocando a proteção de Deus”, 
declarou aberta a Segunda Sessão Preparatória, convocada para 
a eleição e posse da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, para o primeiro biênio da Vigésima 
Legislatura e convidou as Deputadas Doutora Vivianne e Ana do 
Gás, para comporem a Mesa, exercendo as funções de Primeira e 
Segunda Secretárias, respectivamente. Com a palavra, a Primeira 
Secretária fez a leitura do Ato da Diretoria Geral da Mesa, 
comunicando o registro da chapa União Pelo Maranhão, assim 
composta: Presidente, Deputada Iracema Vale; Primeiro Vice-
Presidente, Deputado Rodrigo Lago; Segundo Vice-Presidente, 
Deputado Arnaldo Melo; Terceira Vice-Presidente, Deputada 
Fabiana Vilar; Quarta Vice-Presidente, Deputada Andrea 
Martins Rezende; Primeiro Secretário, Deputado Antônio Pereira; 
Segundo Secretário, Deputado Roberto Costa; Terceiro Secretário, 
Deputado Osmar Filho e Quarto Secretário, Deputado Guilherme 
Paz. Foi lido também o registro individual da candidatura do 
Deputado Doutor Yglésio ao cargo de Primeiro Vice-Presidente, 
cujo registro foi retirado pelo autor. Tendo assim o Presidente 
convidado as Deputadas Cláudia Coutinho e Mical Damasceno 
para acompanharem a votação e posteriormente a apuração dos 
votos, junto à Mesa Diretora. Ato seguinte, a Primeira Secretária 
fez a chamada nominal dos Deputados Estaduais, proclamando o 
voto de cada Deputado na chapa completa União pelo Maranhão, 
com exceção do Deputado Doutor Yglésio e da Deputada Mical 
Damasceno que se abstiveram de votar no cargo de Primeiro Vice-
Presidente da Chapa União pelo Maranhão, veredito confirmado pela 
Segunda Secretária. Concluído o processo de votação nominal, a 
Primeira Secretária procedeu a apuração dos votos e a divulgação do 
resultado da eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, da seguinte forma:  Presidente, Deputada Iracema Vale (42 
votos); Primeiro Vice-Presidente, Rodrigo Lago (40 votos); Segundo 
Vice-Presidente, Deputado Arnaldo Melo (42 votos); Terceira Vice-
Presidente, Deputada Fabiana Vilar (42 votos); Quarta Vice-Presidente, 
Deputada Andrea Martins Rezende (42 votos); Primeiro Secretário 
Deputado Antônio Pereira (42 votos); Segundo Secretário, Deputado 
Roberto Costa (42 votos); Terceiro Secretário, Deputado Osmar Filho 
(42 votos) e Quarto Secretário, Deputado Guilherme Paz (42 votos). 
Declarando eleita a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, para o Primeiro Biênio da 20ª Legislatura, o Presidente, 
em exercício, Deputado Neto Evangelista, convidou a Deputada 
Iracema Vale, Presidente desta Assembleia Legislativa e os Deputados 
Antônio Pereira e Roberto Costa, Primeiro e Segundo Secretários, 
respectivamente, para assumirem a direção dos trabalhos. Empossada 
no cargo de Presidente desta Casa, a Deputado Iracema Vale fez uso da 
palavra, proferindo seu discurso de posse. Em seguida, convocou uma 
terceira Sessão Preparatória, para eleição da Procuradora da Mulher e, 
nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada a lavrada a presente 
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado 
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em primeiro de fevereiro 
de dois mil e vinte três. 

Deputado Neto Evangelista
Presidente, em exercício

Deputada Doutora Vivianne
Primeira Secretária, em exercício

Deputada Ana do Gás
Segunda Secretária, em exercício
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Ata da Terceira Sessão Preparatória para eleição do Cargo 
de Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, para o biênio dois mil e vinte e três – dois mil e vinte e cinco, 
realizada no Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Presidente, Deputada Iracema Vale.
Primeiro Secretário, Deputado Antônio Pereira.
Segundo Secretário, Deputado Roberto Costa.

Às doze horas e quinze minutos, presentes os Senhores (as) 
Deputados (as): Abigail Cunha, Aluízio Santos, Ana do Gás, Andreia 
Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston Gonçalo, Arnaldo Melo, 
Carlos Lula, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Daniella, Davi Brandão, 
Doutor Yglésio, Doutora Vivianne, Edna Silva, Eric Costa, Fabiana Vilar, 
Fernando Braide, Florêncio Neto, Francisco Nagib, Glalbert Cutrim, 
Guilherme Paz, Hemetério Weba, Iracema Vale, Janaína Ramos, Júlio 
Mendonça, Júnior Cascaria, Júnior França, Juscelino Marreca, Leandro 
Bello, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Othelino Neto, 
Rafael Leitoa, Ricardo Arruda, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Rodrigo Lago, Solange Almeida e Wellington do Curso. A 
Presidente, em nome do Povo e invocando a proteção de Deus, declarou 
aberta a Terceira Sessão Preparatória, convocada para realização da 
eleição da Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, para o primeiro biênio da 20ª Legislatura e concedeu a 
palavra ao Primeiro Secretário para fazer a leitura do Ato da Diretoria 
Geral da Mesa, comunicando o registro da candidatura da Deputada 
Daniella para o cargo de Procuradora da Mulher. Após o processo de 
votação, por chamada nominal dos votantes, o Primeiro Secretário 
procedeu à apuração dos votos e proclamou o resultado da votação, 
com a eleição, por unanimidade, da Deputada Daniella ao cargo de 
Procuradora da Mulher. Declarada eleita e empossada no cargo de 
Procuradora da Mulher, a Deputada Daniela fez uso da Tribuna para seu 
discurso de posse. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada a 
lavrads a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em 
primeiro de fevereiro de dois mil e vinte três. 

Deputada Iracema Vale
Presidente

Deputado Antônio Pereira
Primeiro Secretário

Deputado Roberto Costa
Segundo Secretário

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS 
LEGISLATIVOS EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 10h30.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA IRACEMA VALE 
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO 

ANTÔNIO PEREIRA
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO 

ROBERTO COSTA 

MESA:
O SENHOR GOVERNADOR CARLOS ORLEANS 

BRANDÃO JÚNIOR
O SENHOR DESEMBARGADOR PAULO VELTEN
O SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS EDUARDO BRAIDE
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADOR 

PAULO VICTOR 
A SENHORA PRESIDENTE DESEMBARGADORA ÂNGELA 

SALAZAR 

A SENHORA DESEMBARGADORA MÁRCIA ANDRÉA 
FARIAS

O SENHOR PRESIDENTE CONSELHEIRO MARCELO 
TAVARES

O SENHOR PROCURADOR EDUARDO JORGE HILUY 
NICOLAU

O SENHOR DEFENSOR GABRIEL FURTADO

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA IRACEMA VALE 
- Bom dia a todos. Sou Iracema Vale, Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, branca de cabelos loiros tingidos, 
vestida com um vestido azul-marinho e branco, bem-humorada e estou 
sentada ao centro da Mesa dos trabalhos. Em nome do povo, invocando 
a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene de instalação dos 
trabalhos legislativos da primeira Sessão Legislativa da 20ª Legislatura 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Para compor a 
Mesa dos trabalhos convido os senhores: Excelentíssimo Senhor Carlos 
Orleans Brandão Júnior, Governador do Estado do Maranhão; Exmo. 
Senhor Desembargador Paulo Velten, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Exmo. Senhor Eduardo Braide, Prefeito de São Luís; Exmo. Senhor 
Vereador Paulo Victor, Presidente da Câmara de Vereadores de São Luís; 
Exma. Senhora Desembargadora Ângela Salazar, Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Maranhão; Exma. Senhora Desembargadora 
Márcia Andréa Farias, representando o Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região, de onde eu sou oriunda com muito orgulho, minha 
presidente; Exmo. Senhor Conselheiro, Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, Dr. Marcelo Tavares; Exmo. Senhor 
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, Procurador-Geral de Justiça; Exmo. 
Senhor Gabriel Furtado, Defensor-Geral do Estado. Excelentíssimo 
Senhor Kaio Saraiva, Presidente da OAB Maranhão. Convido todos os 
presentes a se postarem, em posição de respeito, para acompanhar o 
Hino Nacional, interpretado pelo cantor Guilherme Júnior.

(Execução do Hino Nacional Brasileiro)
A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA IRACEMA VALE - 

Concedo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
do Maranhão, Carlos Brandão, que fará a leitura da Mensagem 
Governamental de Abertura dos Trabalhos Legislativos, nos termos do 
Artigo 647, da Constituição do Estado do Maranhão.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
CARLOS BRANDÃO - Bom dia a todas e todos! Quero pedir permissão 
aqui à Mesa, para cumprimentar todos, na pessoa da Presidente Iracema 
Vale, em seu nome também cumprimentar todos os Deputados e 
Deputadas. Venho aqui hoje, nessa abertura dos trabalhos da Assembleia 
Legislativa, como Governador do Maranhão, reafirmar a marca do 
diálogo, da parceria que o nosso Governo tem com os municípios, com 
os demais estados e com a União. Como Governador, já apresentei ao 
Governo Federal uma agenda de temas e ações que são prioritárias ao 
Maranhão. E trago a grata notícia de que nossas demandas foram 
ouvidas. No Brasil de hoje, União, estados e municípios trabalham de 
mãos dadas, Executivo, Legislativo e Judiciário trabalham também de 
mãos dadas. Às Deputadas, os Deputados reeleitos, o meu desejo de que 
continuem exercendo suas funções com a mesma polidez, harmonia e 
compromisso com que já vêm fazendo tornando essa Casa o local ideal 
para as discussões em torno de projetos que buscam o melhor para o 
Maranhão. As novas Deputadas, os novos Deputados estejam certos 
que estão iniciando uma experiência que marcará as suas vidas. A vocês 
o meu desejo de que façam um excelente trabalho e de que suas 
descobertas os tornem ainda mais preparados para os desafios que virão. 
Para mim é uma grande satisfação voltar a esta Casa pela qual sempre 
cuidei muito, cultivei muito respeito. Uma Casa administrada, de forma 
correta, nos últimos anos, pelo então Presidente Othelino Neto que 
imprimiu na sua gestão valores que considero essenciais a um bom 
gestor: abertura ao diálogo e compromisso com o povo maranhense. 
Nesse período, sempre mantivemos uma excelente relação de trabalho 
baseado na harmonia que resultou em grandes conquistas para o nosso 
estado. Tenho certeza que, com a nova Presidente, seguiremos no 
mesmo caminho pelo bem do Maranhão. Aliás, é histórico e significativo 
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que o Maranhão tenha pela primeira vez uma mulher Presidente da 
Assembleia Legislativa, Deputada Estadual mais bem votada na história 
do Maranhão. Essa representatividade é fundamental para a democracia 
e para garantir que as necessidades e as preocupações de todos sejam 
levadas em conta. Cara Deputada Presidente Iracema Vale, sua eleição 
certamente terá um impacto positivo na política e na sociedade do nosso 
Estado. Meu desejo é de muito sucesso na sua nova missão. Amigos e 
amigas, a mensagem que trazemos a vocês é de esperança, de confiança 
dos trabalhos que vamos desenvolver juntos. Não temos e não teremos 
nenhum temor em reconhecer nossos desafios e nossas dificuldades 
como gestores do bom e do bem público. Assim chegamos até aqui e 
assim seguiremos. Na mensagem que respeitosamente entregamos a 
cada uma das senhoras e dos senhores, que disponibilizamos à sociedade 
maranhense, mostramos como pretendemos gerir o nosso Estado nos 
próximos quatro anos. Como eu disse em meu discurso, no Palácio, no 
dia em que fui reconduzido ao cargo de Governador, o nosso governo 
será baseado em quatro pilares fundamentais: o desenvolvimento, a 
educação, o combate à fome e a paz no campo. Acreditamos que o 
desenvolvimento com geração de emprego e renda é a principal chave 
para que possamos mudar a nossa realidade. Somos um estado rico em 
oportunidades e que possui posições estratégicas, infraestrutura capaz 
de atender investidores, uma fronteira agrícola forte com capacidade de 
expansão sustentável e uma população com grande potencial 
empreendedora. Vamos buscar o crescimento econômico com proteção 
dos recursos naturais e das comunidades tradicionais. No entanto, não 
se consegue desenvolver um estado se não investirmos fortemente na 
educação. No Maranhão, ela já é e vai continuar sendo tratada como 
prioridade. Queremos nossos jovens capacitados para as oportunidades 
que se apresentarão. Preparar cidadãos íntegros e qualificar para os 
desafios impostos pelo século XXI é o nosso grande objetivo. Se 
teremos novos empreendimento no estado, teremos maranhenses 
ocupando os postos de trabalho. Faremos uma educação inclusiva e 
para todos, trabalhando muito para combater o analfabetismo que ainda 
existe no Maranhão. Outro ponto importante no nosso governo será o 
combate à fome. Combater a escassez de comida na mesa dos 
maranhenses é tão urgente e necessário que fizemos de destacar nesta 
luta como um dos pilares que alicerçaram o nosso governo. A fome não 
é apenas um problema de falta de comida, mas, principalmente, um 
problema de desigualdade e injustiça social. Hoje já somos o estado 
com maior rede de equipamentos de segurança alimentar e nutricional 
do Brasil, mas precisamos estender esta rede a todos os municípios. E 
essa será uma das metas principais. Da mesma forma, nossa equipe 
estará empenhada em realizar nos próximos anos um grande trabalho de 
regularização fundiária. A paz no campo é fundamental para o estado 
que quer crescer. Ela garante que os pequenos agricultores tenham 
acesso as suas terras, recursos naturais e, assim, possam desenvolver 
suas atividades de forma segura e sustentável. Quero aqui fazer um 
destaque que a regularização fundiária é importante para todos os 
setores, para os indígenas, para os quilombolas, para os assentados, para 
os pequenos e médios produtores. Enquanto nós não tivermos essa 
regularização fundiária, nós teremos conflito no campo. Eu já tive a 
oportunidade por diversas vezes, fazer distribuição de título de terra, 
Deputada Mical. E me angustia muito quando eu ouço uma palavra de 
um pequeno produtor dizer, Deputado Rildo, que há 30 anos estava 
esperando pelo título de terra. Aquilo me angustia saber que um 
produtor rural passou 30 anos - e quantas vezes eu já escutei isso - 
esperando pelo seu título de terra. Nós temos que acelerar. Temos que 
recuperar o tempo perdido para que a gente possa devolver ao agricultor, 
que coloca alimentação na nossa mesa, o mais rápido possível e temos 
que com isso acabar com os conflitos no campo. Ela garante que os 
pequenos agricultores tenham acesso às terras e recursos naturais, que, 
assim, possam desenvolver suas atividades de forma segura e 
sustentável. Trabalhando esses pontos principais, estaremos melhorando 
a saúde, a segurança, o acesso à cultura e todas as outras áreas. Como 
disse antes, esta é uma Mensagem, acima de tudo, de esperança, a 
mesma que vejo nos olhos dos maranhenses por onde ando. Vocês 
iniciam uma nova Legislatura e com ela uma nova oportunidade de 

fazer o nosso Estado crescer e prosperar. Temos diante de nós desafios 
importantes, mas também temos a energia, determinação para superá-
los e construir um futuro melhor para todos os maranhenses. Eu desejo 
a vocês a toda a sorte de sucesso nessa jornada. Confio naquilo que 
acredito: o empenho e a dedicação de cada um de vocês, podemos 
alcançar fazendo o Maranhão um Estado cada vez mais justo, mais 
solidário e de mais oportunidade para todos. Muito obrigado. Eu queria 
aproveitar a oportunidade que hoje nós estamos trazendo aqui a 
Mensagem do Governo para a Assembleia, vai ser distribuído para cada 
um dos Deputados um kit onde estão lá todas as propostas do que que a 
gente pretende fazer nesses quatro anos de Governo, é lógico que 
estamos abertos ao diálogo, abertos ao debate com essa Casa Legislativa 
que representa o povo para que a gente possa aprimorar ainda mais. O 
nosso Orçamento é uma Peça Orçamentária para que a gente possa 
fazer a gestão do Governo, mas, naturalmente, a gente pode fazer os 
alguns ajustes daquilo que a gente achar importante. Então, Deputada 
Iracema, pode contar com o nosso apoio. Quero também fazer um 
registro da importância dessa unidade, unidade que conseguimos com a 
Federação dos Municípios. Não adianta a gente começar um governo 
dividido, metade dos prefeitos a favor do governo e outra metade 
contra. Sou governador de sete milhões de maranhenses, eu sou 
governador de 217 município, eu não posso discriminar, não farei um 
governo de ódio e nem de perseguição a nenhum político. Eu tenho que 
pensar, acima de tudo, no nosso povo, e ódio e perseguição não 
constroem, esse não é o meu modelo. Por isso também procuramos, 
com muito diálogo, construir e, com muita habilidade da Presidente 
Iracema Vale, conseguimos também a unidade aqui na Assembleia para 
que agora a gente possa começar a trabalhar discutindo sempre com o 
governo. Estamos de portas abertas, vamos sempre dialogar. Quero aqui 
parabenizar todos os deputados, dizer que nós estamos abertos para as 
nossas conversas individuais, para que a gente possa discutir as 
demandas de cada um dos municípios. Aproveitar também para anunciar 
que trouxemos, oficializamos hoje a indicação do líder do governo 
Deputado Rafael que nos representará aqui na Assembleia Legislativa. 
No mais, desejar boa sorte a todos os deputados e deputadas. Desejar 
que Deus nos ilumine, não só o governo do Estado, mas também esta 
Assembleia, a Famem, todos os políticos e, acima de tudo, o povo do 
Maranhão para que a gente possa dar a resposta que o povo quer. O 
povo não quer saber de briga e nem de confusão, o povo quer saber qual 
o benefício o governador e os deputados vão trazer para sua região e 
para seus municípios. O povo quer saber como vai melhorar a vida dele 
na educação, na saúde, na estrutura, no social, enfim, todas as áreas. E 
o meu governo está aberto para esse diálogo para que a gente possa 
fortalecer o municipalismo. De já, também, um último informe: 
convidar a todos que queiram para comparecer ao segundo ato de 
recondução do Governador Carlos Brandão, numa gestão diferenciada 
do municipalismo, que a gente leva a nossa recondução ao município de 
Imperatriz. Vamos fazer um grande ato demonstrando ao povo do 
Maranhão que os municípios, não é só São Luís, os municípios também 
serão contemplados com a posse dos novos secretários, com a 
recondução do Governador Brandão lá no município de Imperatriz. Por 
que escolhemos Imperatriz? Escolhemos Imperatriz por se tratar do 
segundo maior município do Estado. Gostaria até de fazer em Colinas, 
Arnaldo, mas aí iam dizer que era porque eu nasci em Colinas. Então, 
pelo simbolismo que Imperatriz tem de ser o segundo maior município 
do Estado, achei justo fazer lá um ato simbólico para fortalecer o 
municipalismo com toda a nossa equipe, todo o nosso secretariado e, 
naturalmente, fortalecendo o nosso trabalho na Região Tocantina e em 
todo o nosso Estado. Gente, um grande abraço, parabéns a todos, 
sucesso e que Deus ilumine a nossa gestão.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA IRACEMA VALE - 
Senhoras e senhores, com muito orgulho e muita alegria no coração, 
que quero, em nome deste Poder, em nome dos 42 deputados aqui da 
nossa Casa, nossos colegas, cumprimentar a Mesa na pessoa do nosso 
Governador Carlos Brandão. E ao tempo, governador, que lhe agradeço 
por todo o incentivo, pelo trabalho que vem desenvolvendo no 
Maranhão, pela disposição em estar sempre atento, ouvindo os pleitos 
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do Legislativo. Quero cumprimentar, na pessoa do nosso governador, 
todas as demais autoridades aqui da Mesa. Vou seguir cumprimentando 
aquelas autoridades que a gente ainda não citou. Então, cumprimentar 
Amanda Cristina de Aquino Costa, Secretária de Estado de Direitos 
Humanos e Participação Popular; Cassiano Pereira Júnior, Secretário de 
Estado de Indústria e Comércio; Coronel Sílvio Carlos Leite Mesquita, 
Secretário de Estado de Segurança Pública; Coronel Célio Roberto 
Pinto de Araújo, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar; 
Emerson Bezerra da Silva, Comandante Geral da Polícia Militar; Célia 
Maria Brandão Salazar Soares, Secretária de Estado da Mulher; Cíntia 
Celina de Carvalho Mota, Secretária de Estado Extraordinária de 
Articulação de Políticas Públicas; Daniel Itapary Brandão, Secretário 
de Estado de Monitoramento das Ações Governamentais; Gerson 
Pinheiro de Souza, Secretário de Estado Extraordinário da Igualdade 
Racial; José Antônio Barros Heluy, Secretário de Estado da Agricultura 
Pecuária e Pesca; José Reinaldo Carneiro Tavares, Secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos; meu 
Governador, pessoa que tenho uma estima; Leônidas Araújo, Presidente 
da Agência Executiva Metropolitana; Luzia de Jesus Waquim, minha 
amiga, Secretária chefe do gabinete do Governador; Raul Cancian, 
Secretário de Estado da Transparência e Controle; Raíssa Queiroz 
Maciel, Secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais; 
Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado; Rubens Pereira e Silva, 
Rubão; Secretário de Articulação Política, meu amigo, obrigada; 
Sebastião Torres Madeira, Sebastião Madeira, Secretário chefe da Casa 
Civil, um grande secretário, amigo; Silvia Carla da Silva Ferreira, 
Secretária Extraordinária de Relações Institucionais; Eduardo de 
Carvalho Lago Filho, Diretor presidente da Empresa Maranhense de 
Administração Portuária; Walter Canales, Reitor da Universidade 
Estadual do Maranhão; Karina Fonseca Lima, Presidente do Instituto de 
Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - IMEC; Thiago José 
Mendes Fernandes, Secretário de Estado da Saúde; Anderson Pires 
Ferreira, Presidente do ITERMA; André Luís Silva dos Santos, Diretor-
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Maranhão; Antônio de Jesus Leitão Nunes, 
Presidente do Maranhão parcerias; Lucélia Ferreira Lopes Gonçalves, 
Reitora UEMA Sul; Marcelo Duailibe, Presidente da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares; Marcos Aurélio Freitas, Diretor-
Presidente da CAEMA; Mauro Costa da Rocha, Corregedor Geral do 
Estado; Sérgio Silva Sombra, Presidente da Jucema; Sorimar Saboia 
Amorim, Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente; 
Valquíria de Jesus Morais Nascimento Lopes, Chefe do Cerimonial do 
Governo do Estado do Maranhão; Kessio da Silva Rabelo, Presidente 
da Fundação da Memória Republicana Brasileira; Gilberth Marinho 
Garcez, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
do Maranhão; Walter Canales, Reitor da UEMA; Presidente da 
FAMEM, Ivo Rezende; Conselheiro Federal da OAB, Thiago Diaz; 
Conselheiro Federal, Daniel Blume, da OAB; Senhora Tatiana Costa, 
Vice-Presidente da OAB; Procurador, meu amigo e meu conterrâneo, 
Francisco das Chagas Barros de Souza; Procuradora Regina Maria 
Costa Leite. Meu amigo Marcos Brandão, irmão do nosso governador, 
Carlos Brandão, que muito me honra hoje aqui com a sua presença, 
juntamente com sua esposa, nossa primeira-dama do Estado, Doutora 
Larissa, muito obrigada pela presença. Ainda contamos e agradecemos 
as presenças de Elondir Biazibetti, Superintendente do Banco do Brasil. 
Maurício Aragão Feijó, da FECOMÉRCIO. Celso Gonçalo, Presidente 
do Sebrae. Gisele Pinto, Gerente da Vale. Assafe Sobrinho, Presidente 
da União de Vereadores do Maranhão. Mário de Oliveira Costa, 
Presidente da UNIVIMAR e a Primeira Subdefensora, Cristiane 
Marques. Senhor Nan Sousa, Presidente da Associação dos ex-
Deputados Estaduais do Maranhão. Senhor Paulo Neto, meu amigo, ex-
deputado dessa Casa; Senhor Fábio Nahuz, Vice-Presidente da FIEMA. 
Vereador de São Luís, Álvaro Pires. Senhor Gilberto Câmara, Presidente 
da Associação do Ministério Público. Senhoras e senhores prefeitos que 
estão aqui presentes, não posso citar todos, são muitos, mas eu vou 
pedir a vocês para citar o nome do meu marido, prefeito de Belágua, 
Herlon Costa e de Clemilton Barros, prefeito de Urbano Santos, meu 

grande amigo e aliado político. Nobres colegas deputados, e aqui 
agradeço, mais uma vez, o apoio de cada um e de cada uma, o voto de 
confiança que me conduziu a este local da Presidência, saibam que a 
gente vai saber honrar cada voto nos dado, agradeço demais a confiança 
de vocês. Senhoras e Senhores, inicialmente, em nome dos nossos 
deputados, gostaria de saudar e agradecer, mais uma vez, a presença do 
nosso Governador Carlos Brandão e de todas as demais autoridades 
aqui, de forma especial, aos meus amigos, tem muitos, quase todos são 
nossos amigos, muito nos orgulha as suas presenças, nesta Sessão 
Solene. Essa reunião simboliza a harmonia hoje existente entre as 
esferas de poder no Estado do Maranhão, um momento de unidade, de 
diálogo, de convivência baseada no respeito mútuo e na independência 
entre os Poderes. Damos início a um novo ano de trabalhos parlamentares 
na Assembleia Legislativa do Maranhão. Acredito firmemente que a 
Alema cumprirá o seu papel, debatendo e aprovando projetos de 
interesse da população do Estado do Maranhão. Que nosso trabalho seja 
marcado pelo entendimento e que, por mais amplas que sejam as 
dimensões da nossa pluralidade, por mais diversos que sejam nossos 
pontos de vistas, ideologias e correntes políticas, consigamos sempre 
manter o foco no conjunto dos interesses públicos acima dos interesses 
pessoais ou de grupos. Consenso, essa é a palavra que define, 
Governador, caros amigos, o início da nossa legislatura. A nossa Mesa 
Diretora é o resultado desse entendimento. Devemos ter em mente que 
estamos fazendo história com a eleição da primeira Deputada Presidente 
e a maior bancada feminina que esta Casa já teve. Definitivamente, um 
grande passo em direção ao futuro que buscamos: um futuro com 
igualdade, inclusão, diversidade e, acima de tudo, respeito. É necessário 
honrar os 180 anos de história rica desta Casa, assim como as pessoas 
brilhantes que passaram por aqui. O Parlamento Estadual teve, entre 
seus membros, personagens históricas e notáveis com João Lisboa, 
Benedito Leite, Genésio Rêgo, Viriato Correia, para citar alguns. E 
como não mencionar Zuleide Bogéa, uma das primeiras a abrir caminho 
para as mulheres aqui na Assembleia Legislativa. Entretanto, acatar as 
tradições democráticas e corresponder às expectativas do povo 
maranhense é a nossa grande meta. É nossa tarefa criar condições para 
que o desenvolvimento econômico e social chegue a todos os cantos do 
nosso Estado. Nessa gestão, que me cabe conduzir, a participação e a 
igualdade serão fortes diretrizes. Quero aproximar ainda mais a 
Assembleia Legislativa dos cidadãos aqui representados. Para tanto, 
conto com os colegas deputados e deputadas. É preciso aproximar a 
produção legislativa da origem das demandas, que é o povo. Estar perto 
dos municípios é de extrema importância. Assim, seguiremos com a 
discussão propositiva dos grandes temas do Estado buscando a 
eficiência da gestão, a sintonia com as questões sociais fundamentais e 
atuando sempre com transparência. Empreendedorismo em todas as 
áreas, desenvolvimento do turismo, agricultura familiar, educação e 
oportunidades para a juventude, saúde, segurança e empoderamento das 
mulheres são alguns dos temas que terão a nossa inteira atenção. Mas, 
como venho agindo nos meus trinta anos de vida política, meu 
compromisso é trabalhar pelo todo, sempre com um olhar especial para 
aqueles que mais precisam. Acredito na importância de investir na 
gestão em si, procurando tornar o Parlamento ainda mais eficiente, com 
práticas modernas de gestão, com capacitação para que todos possam 
exercer seus papéis de controle e avaliação de políticas públicas. Sou 
defensora do diálogo, portanto, prezo por um ano legislativo de 
harmonia entre os Poderes, de portas abertas para discussões honestas e 
construtivas e da busca pelo entendimento sempre. Afinal é nosso dever 
buscar caminhos para melhorar, para melhor servir quem nos escolheu 
para essa responsabilidade. O Parlamento é fundamental para a 
democracia. Um regime político só pode se considerar democrático a 
partir de parlamentos que funcionem com autonomia. Essa Casa é 
soberana. Ressalto aqui. Então. o nosso desafio: fazer uso dessa 
independência e da própria democracia como instrumentos para o 
desenvolvimento do Maranhão e melhores condições de vida ao povo 
maranhense. Muito obrigada a todos. Aqui a maioria são amigos meus. 
Eu não sou muito afeita a formalidades e essa é a minha primeira sessão 
solene. Existe uma autoridade aqui presente que é maior do que todas as 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUINTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2023 17
outras autoridades e eu não a saudei, é a autoridade das minhas mães, a 
minha mãe genética e a minha mãe que é a minha sogra. Então, na 
pessoa das duas, eu quero saudar a todas as outras pessoas que eu não 
consegui saudar formalmente. Muito obrigada e desculpem. Nesse 
momento, o nosso Governador vai nos entregar a mensagem. Todos os 
Deputados receberão em suas bancadas a Mensagem do Governador. 
Receberam colegas? Bom, gente, eu sou uma mulher de muita fé e a 
gente não pode iniciar um Ano Legislativo sem agradecer a Deus por 
tudo que tem acontecido das nossas vidas. Eu tenho convivido muito 
com o Governador e sei que ele também é um homem de muita fé, às 
vezes, ele me diz: Iracema, quando está nos planos de Deus, tudo 
prospera a favor. E é verdade, meu Governador. Agindo Deus quem 
impedirá, não é? Então é pelas mãos de Deus que nós estamos aqui. Eu 
sei de toda a dificuldade, o caminho que o senhor percorreu, as 
dificuldades de campanha, a gente sabe, o senhor é vitorioso, o senhor é 
vencedor pelas mãos de Deus que o conduziu até aqui, restabeleceu a 

sua saúde, lhe concedeu a graça de ser vitorioso, no primeiro turno, 
para o bem do povo do Maranhão, assim como cada um dos colegas 
aqui presentes, cada um teve a sua batalha individual, os colegas 
parlamentares. Cada um sabe das suas dificuldades, o caminho que 
percorreu pra conseguir. É tivemos outros colegas que não conseguiram 
obter êxito, eu estou aqui pelas mãos do Senhor porque é eu sou uma 
política do interior, muitos não me conheciam e eu estou aqui porque 
vocês tiveram fé também na minha proposta de trabalho, fé na minha 
pessoa também. Então, como sou uma mulher de fé, o nosso Governador, 
um homem temente a Deus, eu pedi que hoje a gente tivesse aqui uma 
canção para louvar a esse Deus que tanto nos honra, hoje. Ouviremos 
agora a canção Aleluia, interpretada pelo cantor Guilherme Júnior. 
Com o coração cheio de alegria e gratidão. Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão Solene, lembrando todos os 
Senhores Deputados e todas as Senhoras Deputadas da Sessão Ordinária 
da próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, no horário regimental.
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