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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

III - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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V - Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho
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(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa nº 599/2010)
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/02/2011 - 4a FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

1.º ORADOR (A) - 30 MINUTOS
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR

TEMPO DOS BLOCOS PARLAMENTARES
1. PMDB - 9 MINUTOS
2. DEM - 6 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO - BPO - 7 MINUTOS
4. PDT - 6 MINUTOS
5. PV - 7 MINUTOS
6. PTB - 2 MINUTOS
7. PMN - 3 MINUTOS
8. PP - 3 MINUTOS
9. PR - 3 MINUTOS
10. PRB - 2 MINUTOS
11. PSC - 2 MINUTOS
12. PSDB - 4 MINUTOS
13. PSL - 2 MINUTOS
14. PT - 4 MINUTOS

PARTIDOS RESERVAS (ART. 110, §4º DO R.I.)
1. PHS - 2 MINUTOS
2. PT DO B - 2 MINUTOS

Sessão de Convocação Extraordinária da Quarta da Sessão
Legislativa da Décima Sexta Legislatura da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em trinta e um de
janeiro do ano de dois mil e onze.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Carlos Alberto
Milhomem.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado João
Batista.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Nonato
Aragão.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Alberto
Franco, Carlos Alberto Milhomem, Chico Leitoa, Fábio Braga, Helena
Barros Heluy, Irmão Carlos, João Batista, Manoel Ribeiro, Pavão
Filho. Ausentes: Afonso Manoel, Antônio Carlos Bacelar, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Camilo Figueiredo, Carlos Amorim, Carlos
Braide, Carlos Filho, César Pires, Cleide Coutinho, Domingos Paz,
Edivaldo Holanda, Eliziane Gama, Fátima Vieira, Fufuca Dantas,
Gardênia Castelo, Graça Paz, Hélio Soares, José Lima, Marcelo Tavares,
Márcia Marinho, Marcos Caldas, Paulo Neto, Pavão Filho, Penaldon
Jorge, Raimundo Cutrim, Ricardo Murad, Roberto Costa, Rigo Teles,
Rubens Pereira Júnior, Stênio Rezende, Valdivino Cabral  e Valdinar
Barros.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM - Em nome do povo e invocando
a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM - Com a palavra, o Senhor
Segundo Secretário para fazer a leitura do texto Bíblico e da Ata da
Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO NONATO ARAGÃO (lê texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM - Com a palavra, o Senhor
Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JOÃO BATISTA - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM – Não houve matéria para leitura.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JOÃO BATISTA - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM - Oradores inscritos, Deputado
Pavão Filho, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO PAVÃO FILHO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Deputados Helena
Barros Heluy, Fábio Braga, Manoel Ribeiro, João Batista, Nonato
Aragão, Presidente desta Sessão Deputado Milhomem. Senhor
Presidente, eu vou fazer uma leitura em homenagem à frase que foi
colocada neste plenário, fruto de uma decisão deste Parlamento,
aprovada por unanimidade desta Casa, através da Resolução Legislativa
n.º 604/2010, que oficializou a frase que hoje está sendo inaugurada,
que é uma frase em homenagem ao nosso Criador, ao nosso Salvador
denominada: “Deus seja louvado”. E vou ler esta mensagem em
homenagem a Deus, através da frase, Deus Seja Louvado. Deus seja

Louvado. Jesus, o nome sobre todo o nome. O nascimento de Jesus

Cristo foi o cumprimento de profecias. Ele nasceu da plenitude dos

tempos conforme agenda traçada na eternidade. Seu nascimento foi

celebrado no Céu e festejado na Terra, sua vinda ao mundo é uma

notícia de grande alegria para todos. Jesus é o salvador do mundo, o

messias prometido, o Senhor do universo. Não há salvação em nenhum

outro nome, ele é o caminho para os nossos pés, a porta de entrada do

paraíso, o pão para a nossa fome, a água para nossa sede, a paz para

o nosso coração, o único mediador que nos reconcilia com Deus.

Jesus sendo Deus se fez homem; sendo Senhor se fez servo; sendo

Santo se fez pecado; sendo Bendito se fez maldição; sendo exaltado

humilhou-se até a morte de cruz. Ele morreu a nossa morte para

vivermos a sua vida. Ele suportou sede atroz para abrirmos a fonte

da água da vida. Nele temos redenção e abrigo para nossa alma.

Jesus é o centro do universo, para ele convergem todas as coisas na

Terra e no Céu. Diante dele se curvam anjos, homens e demônios. Ele

é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega. Seu nome

está acima de todo nome e diante dele se dobram todos os joelhos, no

Céu, na Terra e debaixo da Terra. Jesus é Deus. Com essa mensagem,
Senhor Presidente, nós nos contemplamos... e não tenho dúvidas que
todos os colegas, Deputados e Deputadas, que encerramos hoje esta
legislatura, aqueles que não conseguiram a reeleição, aqueles que nem
candidatos foram na eleição do ano passado e, evidentemente, aqueles
que não substituirão, titulares, espero que em nome de todos os colegas
Deputados e Deputadas desta legislatura, nos contemplamos com essa
homenagem ao nosso Criador. Esta Casa já fez tantas homenagem a
pessoas, e, pela primeira vez, esta Casa faz uma homenagem ao Criador
de todas as coisas com a colocação dessa frase, como disse
anteriormente, foi fruto de um projeto da nossa autoria aprovado por
unanimidade por nossos pares e que se transformou na Resolução
Legislativa 604, de 2010. Portanto, de forma oficial, ela é hoje cravada
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no plenário deste Parlamento como uma forma de agradecimento de
todos nós ao nosso Criador, ao nosso Salvador. Deus tem o controle de
todas as coisas, nada que existe na terra e nos céus foge ao controle do
Senhor. Pelo ar que respiramos nós temos que agradecê-lo, por nossa
saúde, por nossa vida, enfim, nós temos que dar graças a Deus todos
os dias. Portanto, Senhor Presidente, é com muita satisfação que a
gente fecha essa legislatura e a nossa participação neste mandato,
agradecendo a Deus por tudo. Muito obrigado.

O SENHOR EM EXERCÍCIO PRESIDENTE DEPUTADO
ALBERTO MILHOMEM – Deputada Helena Heluy por cinco
minutos.

A SENHORA DEPUTADA HELENA BARROS HELUY
(sem revisão da oradora) - Deputado Milhomem, presidente desta
sessão, deputado Aragão, deputado Batista, é um prazer muito grande
ter V.Exas. ocupando esta Mesa, dirigindo esta sessão que acredito
efetivamente seja a última da presente legislatura, mas não é uma
despedida. Disse até há pouco a um jornalista que me procurava que
não sou fundamentalista, não sou fatalista. A vida é isto e estou aqui
em perfeito estado de legisladora ainda, o que nos é deferido pela
Constituição Federal e pela Constituição Estadual de trazer a este
Plenário mais uma contribuição a duas medidas provisórias que estão
em tramitação nesta Casa e que foram a razão de ainda estarmos aqui
neste plenário, nesta tarde, no último dia de janeiro, último dia
efetivamente deste mandato. Esta contribuição se materializa em duas
emendas às quais dei entrada na última sexta-feira. É uma contribuição,
deputado Fábio Braga, que partilho com V.Exas. e partilho na expectativa
de que aqueles que irão compor esta Casa a partir de amanhã, é o que
parece, nenhum dos que irão compor a próxima legislatura e que são
ainda desta legislatura está presente e isso, deputado Milhomem, me
faz pensar o que é que está acontecendo. O que está acontecendo? Se
é apenas uma coincidência de final de tarde desse final de janeiro. Mas
deixemos para lá. Quero dizer aos provedores da imprensa, aos senhores
que estão na galeria, aos demais colegas deputados que as emendas a
que me referis trazem em seu bojo a preocupação, a cautela, uma
manutenção da ordem instituída, deputado Pavão. Eu quero apenas
com estas emendas, além do desejo de que sejam aprovadas, lembrar
que, em termos de subsídios aqui em nosso País, há um teto, há um
limite que nos foi imposto legalmente. Deputado Pavão, eu apresentei
a emenda, uma emenda, a primeira delas, ao Artigo 1º da Medida
Provisória nº 086/2011 nos seguintes termos: O Artigo 1º da Medida
Provisória nº 086/2011 fica acrescido de um parágrafo único com a
seguinte redação: “A renumeração e o subsídio dos que fizeram jus à
retribuição pecuniária não poderá em nenhuma hipótese ultrapassar o
teto constitucional de remuneração dos agentes públicos fixado no
inciso 11 do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Eu gostaria
que os deputados e peço desculpas ao Deputado Jota Pinto por não
tê-lo incluído de logo entre os que irão compor esta legislatura. E a
segunda Emenda é ao Artigo 1º da Medida Provisória nº 87/2011
Parágrafo Único, determinando que fica acrescido de um parágrafo
único com a seguinte redação: a remuneração no subsídio dos integrantes
do Conselho de Gestão Estratégica das Políticas Públicas do Governo
não poderá em nenhuma hipótese ultrapassar o teto constitucional de
remuneração dos agentes públicos fixado no inciso 11 do Artigo 37 da
Constituição Federal de 1988. Redação idêntica, mas cada uma a sua
Mediada Provisória. É a contribuição que eu trago, repito, partilho
com os Senhores Deputados e Deputadas, na expectativa e na esperança
de que essas Medidas Provisórias no seu todo possam ainda ser mais
discutidas, melhor trabalhadas, aprimoradas. E eu acredito que os
senhores Deputados terão não apenas esta atribuição, mas terão
competência, sobretudo, para que essas medidas possam atender a
todos quantos esperam deste Maranhão um momento diferente para a
vida de todos nós. Questionei na sexta-feira alguns aspectos que
precisarão ser bem trabalhados, bem discutidos e cada um possa
contribuir na medida de suas possibilidades. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM – Registro a presença do Vereador

Ivaldo Rodrigues de São Luís do Maranhão a pedido do Deputado
Chico Leitoa. Com a palavra o Deputado João Batista por cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO JOÃO BATISTA (sem revisão do
orador) – Boa tarde Senhores Deputados, Nobre Deputada Helena.
Hoje como já dito por oradores que me antecederam de forma inequívoca,
hoje acontece a última sessão desta legislatura. Para aqueles que não
foram eleitos, assim como eu, nós não teremos mais esta oportunidade
de usar esta Tribuna, no meu caso como suplente, há não ser que seja
chamado a ocupar. Não sendo este, certamente na próxima legislatura,
esta Tribuna não será usada nem por mim, nem tão pouco por aqueles
que não têm condições de assumir, pelos mais diversos motivos
naturalmente. E nessa última sessão eu gostaria de fazer algumas
reflexões atinentes ao fato de ter sido deputado do Estado do Maranhão,
fui vereador e logo na sequência, dois anos depois consegui me eleger
deputado estadual. E nesse período, eu diria aos senhores que foi um
período extremamente propício a aprendizados. Coloco no plural
porque acho que talvez somente a política possa oferecer essa dimensão
na direção de conhecer o ser humano, acho que nenhuma outra carreira;
de médico, nem advogado, nem religiosa, pode oferecer esta contribuição
no sentido de você conhecer pessoas, conhecer a alma das pessoas,
conhecer o que há de melhor e há de pior naturalmente no ser humano.
E este mandato me deu inúmeras possibilidades de conhecer pessoas e
esse conhecimento naturalmente não um valor mensurável,
financeiramente falando, ele tem um valor que a gente não consegue
determinar. E fico extremamente agradecido ao pai por ter me oferecido
essa possibilidade, a possibilidade de conhecer pessoas, conhecer gente,
e claro que quanto mais tempo você passa na política mais pessoas
você conhece profundamente, muito mais exposto você se torna. Então
não tenho nenhum tipo de mágoa pelo resultado da eleição, já disse
isso em outras oportunidades. Mas tenho agradecimentos
principalmente ao nosso pai celestial, por ter me concedido esse período
da minha vida que eu considero uma fase, eu não sou daqueles que
lamenta, que se vitimiza, que vive se vitimizando por quaisquer que
seja as consequências que a vida lhe impõe, Deputado Pavão. Eu só
tenho agradecimentos e eu agradeço não somente pelo fato de ter tido
essa experiência humanística, não, eu agradeço também o fato de ter
tido neste mandato um instrumento para levar as pessoas que
acreditaram na política, e acreditaram em mim naturalmente, conquistas
e conquistas extremamente importantes. Ano passado a cidade de
Imperatriz, durante um período de seis meses, recebeu recursos
destinados, através de emenda parlamentar, deputado João Batista.
Creio que centenas de pessoas foram salvas, repito, centenas de
pessoas foram salvas, tiveram suas vidas salvas graças a este mandato.
Porque graças a este mandato através de emenda parlamentar de minha
autoria, consegui com que a Secretaria de Saúde do Estado comprasse
uma frota de veículos e esses veículos hoje servem 15 municípios. Fico
contente quando passo com meu carro nas estradas e vejo um deles
passando, e ali pessoas estão sendo salvas graças a este mandato.
Postos de Saúde, ambulâncias, recursos para infraestrutura, hoje a
principal obra e aí tirando, naturalmente aquela que é feita pelo PAC
do governo federal, mas a principal obra que está sendo realizada hoje
em Imperatriz é resultado de emenda parlamentar do deputado João
Batista, quer dizer, é uma avenida que liga a BR-010 a Pedro Neiva
Santana, que é uma obra do Governo do Estado que também é maior do
que a minha emenda, naturalmente. Mas hoje, executada pela prefeitura,
principal obra sendo executada nesse ano de 2010 e também 2011 até
agora, é uma obra resultado de uma emenda parlamentar do deputado
João Batista. Então naturalmente há uma série de outras conquistas, e
aí o tempo não permitirá relatá-las, que foram possíveis graças a este
mandato, graças a esta experiência. Portanto, hoje eu quero agradecer a
paciência, a compreensão de cada um dos deputados que conviveram
comigo esse período. Quero agradecer de forma verdadeira às pessoas
que votaram em mim na última eleição, que votaram em mim quando
me tornaram deputado, agradecer e pedir desculpas àqueles que por
um motivo ou outro eu ofendi, àqueles que por um motivo ou outro
decepcionei. Então, senhores e senhoras, e aqueles que me ouvem,
aqui para mim certamente será a última sessão, mas dentro de mim só
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levo o sentimento da gratidão, eu só levo o sentimento do agradecimento
por essa experiência rica que tive aqui entre V.Exas. Muito obrigado a
cada um de vocês.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM - Deputado Nonato Aragão, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO NONATO ARAGÃO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente em exercício Deputado Tatá Milhomem,
Deputado Fábio Braga, Deputado Irmão Carlos, Deputado Chico Leitoa
compondo esta Mesa, Deputado Pavão Filho, Deputada Helena Barros
Heluy, Deputado Manoel Ribeiro, senhores e senhoras. Nós tivemos
a excepcionalidade desta última Sessão, agradeço a Deus para em 2011,
não é Deputado Pavão? Estar aqui podendo dar o meu depoimento,
manifestar a minha alegria aqui diante dos senhores e das senhoras, não
lamentar por nada, Deus nos trouxe para este mandato que se encerra
aqui hoje, sou muito grato. Poderia ter feito mais coisas, deputado,
todos nós poderíamos ter avançado muito mais, mas certamente nós
adquirimos mais experiências, aprendemos muito. Esta é uma Casa
que nos traz grandes ensinamentos. Quem tem a experiência da
Deputada Helena Barros Heluy, Deputado Pavão Filho que foi vereador
desta cidade e deputado por vários mandatos. Deputado Tatá
Milhomem outra pessoa de muita experiência, temos também o ex-
prefeito Chico Leitoa, uma pessoa que tem uma excepcionalidade de
vida, deputado Manoel Ribeiro também. Então aqui estivemos numa
escola, aprendi alguma coisa. Algumas coloquei em prática e pretendo
colocar mais ainda, porque hoje encerra uma fase e amanhã começa
outra. Temos esperança, deputado Pavão Filho, temos esperança sim.
Estamos aqui na primeira suplência também e como falei, o futuro a
Deus pertence. Então temos muita coisa para agradecer, esse convívio
com todos vocês que vai nos deixar muita saudade. A convivência com
os funcionários desta Casa, com todos, com a imprensa, saberemos
dominar. Eu não poderia também deixar aqui de fazer um apelo às
autoridades competentes, em especial ao secretário de Obras do Estado,
para não deixar de dar uma atenção especial a MA-014, essa tão falada
MA que vai de Vitória do Mearim até Três Marias, em Pinheiro, que é
uma redenção de todos aqueles povoados e cidades da Baixada
Maranhense. Praticamente é o corredor do escoadouro das produções,
é também o corredor de salvar vidas e ali está abandonado, serviço não
se faz nada, os buracos aumentam e nós temos hoje um inverno chuvoso,
nós temos este ano um inverno muito grande que tem se mostrado
realmente forte e se as autoridades não partirem para uma atitude
enérgica, nós teremos aí novamente rodovias interditadas, e novamente
o prejuízo dos produtores e poderemos ter vidas ceifadas por falta de
uma atenção. Então, não podemos deixar de lembrar a MA-035 e as
suas perpendiculares que ligam a cidade de Penalva e a cidade de Cajari
que estão também no abandono. Lembrar também que, neste ano de
2011, São Luís também está sendo massacrada pelo inverno muito
rigoroso e o prefeito que dê aquela atenção especial ao bairro do
Coroadinho, São Cristóvão, a zona rural, não vamos esquecer que
temos muito trabalho, muito responsabilidade com o povo desse Estado
e com o povo dessa cidade. A todos vocês meu muito obrigado e que
Deus guie os passos de todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM – Deputado Chico Leitoa, 5
minutos.

O SENHOR DEPUTADO CHICO LEITOA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhora Deputada
Helena Barros Heluy, senhores da galeria, senhores da imprensa,
internautas. Ao participar da última Sessão dessa legislatura, fomos
convidados a fazer um exercício de memória com relação ao exercício
deste mandato conturbado que tivemos aqui no Parlamento. E gostaria
de deixar aqui registrado nesta última fala o desejo de que os novos
deputados não deixem cair no esquecimento algumas ações que julgamos
da maior importância para a vida do povo do Maranhão. Notadamente,
aqueles itens que escolhemos para pautarmos a nossa atuação, como

por exemplo, Deputada Helena, a Frente Parlamentar de Defesa do
Rio Parnaíba, a Frente Parlamentar, não pode cair no esquecimento,
pelo contrário, o nosso rio requer, dos governos, principalmente do
Piauí e do Maranhão um cuidado especial, e no momento ele passa por
uma série de eventos que podem incidir na piora da sua qualidade,
tanto com relação à vida propriamente dita como da população que
reside às suas margens ou na sua bacia. A implantação de 5 hidrelétricas
no leito do Rio Parnaíba, com certeza, traz consequências danosas e os
deputados do Maranhão não podem, absolutamente não podem deixar
de levar em conta essa situação e trabalhar no sentido de que sejam
reparadas algumas deformações. A existência da Companhia do
Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, e hoje, por
Lei Federal, dos Vales do Itapecurú e do Mearim, não pode
absolutamente passar ao largo das autoridades do Maranhão, que não
levam em conta a existência da CODEVASF. A CODEVASF é um
braço de inteligência do Governo Federal, vinculado ao Ministério da
Integração Nacional, que tem muito feito, mudou completamente a
situação, a realidade da região do São Francisco, notadamente a região
onde a CODEVASF é mais antiga, em que se passou de uma situação
de miséria absoluta para aquelas populações para uma situação de
privilégio até, onde se produz gêneros alimentícios, principalmente
frutas de primeira qualidade para exportação e para consumo interno,
e já produzimos na margem do Rio São Francisco a CODEVASF, a
partir das suas ações, vinhos que são consumidos hoje no mundo todo,
a exemplo o vinho Rio Sol, que é de grande consumo no País e fora
daqui. Vários produtos, vários projetos modificaram a vida daquelas
populações e hoje a CODEVASF é responsável por isso, ela já esta
quase há 30 anos existindo no Vale do São Francisco e há mais ou
menos oito anos na margem no Vale do Parnaíba pela iniciativa do ex-
Senador Freitas Neto, que estendeu o braço da companhia ate o Piauí.
Então, companheiros, eu quero deixar aqui esses registros, onde
pautamos a nossa atuação, no sentido de chamar atenção do nosso
Estado para esses pontos, que julgamos da mais alta importância e
vamos prestar contas desse mandato que tive aqui, e um dos pontos
principais foi esta luta pelo Rio Parnaíba, pelo Vale do Rio Parnaíba,
pelo o que pode se modificar na vida das nossas populações, são mais
de quatro milhões de pessoas que vivem na bacia do Parnaíba e que,
com certeza, se bem aproveitados, o efeito que já tem hoje no Piauí
virá para o Maranhão, no princípio apenas 36 municípios, hoje dois
terços do Estado praticamente será coberto pela CODEVASF, a partir
de 2011, como já disse, de uma iniciativa do Deputado Carlos Brandão.
Então é preciso que o Governo do Maranhão reflita sobre isso, e o
Estado nosso que tem uma população tão pobre, ele pode perfeitamente
sair da situação de miséria na região de atuação da CODEVASF. Não é
da noite para o dia, mas é um projeto de longo prazo, que, com certeza,
tem hoje todo um aparato de conhecimento, é uma memória viva do
que se precisa para se impulsionar o progresso do nosso Estado, o
progresso das nossas cidades. Então eu queria fazer aqui esse registro
e falar da satisfação como eu já tinha até me despedido de conviver
com muitos parlamentares e aqui a Deputada Helena o Deputado
Pavão, Deputado Milhomem companheiro de longas datas, nunca fomos
aliados políticos, mas sempre cultivamos uma amizade e outros
parlamentares que aqui estão, que não obstante, não sermos do mesmo
partido do mesmo lado, mas cultivamos esse respeito mútuo e com
certeza esse aprendizado levarei comigo. Eu quero dizer aqui que até a
forma como eu fui aqui perseguido me fez ganhar musculatura, com
relação... aqui sempre foi minha vida que foi lutar, foi combater e
muitas das vezes vencer. Quando a gente perde a gente digere e recomeça
reoxigenado para a luta que haverá de vir e aqui eu queria deixar esse
registro. Um abraço fraterno a todos os parlamentares, as pessoas que
se interessam mais diretamente pela atuação dos parlamentares que
sejam também vigilantes, eu também tenho particularmente um motivo
que é pelo meu filho que amanhã irá assumir aqui uma cadeira ele que
já teve mandato de deputado federal. O Luciano vai assumir amanhã,
aos 30 anos, o mandato de deputado estadual e se os ensinamentos do
pai dele que é sempre para a gente levar a política como arte de promover
o bem em comum, com a ética sempre colocada como bandeira para
que a gente possa ao exercer o mandato propiciar melhorias na qualidade
de vida das pessoas e fortalecer o estado de direito. Enfim fazer do
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parlamento o seu verdadeiro papel, o seu verdadeiro valor que na
democracia aqui é que está a verdadeira representação popular. Obrigado
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM – Deputado Chico Leitoa V. Ex.ª
é um bom homem e um homem correto. Deputado Alberto Franco por
5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ALBERTO FRANCO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Carlos Alberto Milhomem e
estimados colegas, distinta galeria, senhores telespectadores do Canal
Assembleia, senhores da imprensa. Senhor Presidente, eu venho à
Tribuna para dizer aos meus eleitores, aos colegas, a imprensa, aos
telespectadores que nós estamos deixando nos Anais desta Casa uma
produção Legislativa que dá por si só uma enorme contribuição ao
desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Todos nós
conhecemos a realidade social do Maranhão, ontem mesmo o Fantástico
mostrou para o Brasil e para o mundo a falência no sistema prisional
do país. Onde, lamentavelmente, o Maranhão está incluído como um
dos piores estados nessas questões do trato com os detentos. O que é
uma realidade nacional. Mas, projetos importantes proposições
importantes, leis importantes, que fizemos nesta Casa como, por
exemplo; A frente parlamentar em defesa da pesca, A frente parlamentar
em defesa da Baixada, O fundo especial de preservação dos mananciais
de água doce, A lei que instituiu o vestibular de graça da UEMA que já
beneficiou mais de 300 mil estudantes no Maranhão, A lei da meia-
passagem para os estudantes de cursinho, A lei da meia-passagem para
os estudantes da região metropolitana, A lei que criou o código de
gerenciamento costeiro do Maranhão que tem a segunda maior costa
do nordeste, que tem uma riqueza imensurável na sua costa, A lei que
estabeleceu o código de postura das praias para disciplinar o uso de
nossas praias para que as pessoas possam usufruir desse bem comum.
Mas eu tenho absoluta certeza que nesse momento importante para a
história do Maranhão em que a Governadora Roseana assume com o
propósito de fazer o melhor governo de sua vida. Isto só será possível
com a unidade política e, é exatamente Senhor Presidente isso que eu
estou fazendo agora neste momento um apelo aos colegas que se
reelegeram e aqueles que se elegeram. O Maranhão é maior, e o Maranhão
precisa desta unidade política partidária. Este é o apelo vereador Ivaldo
Rodrigues, que nos honra neste plenário, é o Ivaldo que veio para esta
tarde nos honrar com a sua presença que é uma extraordinária liderança
de São Luís sinta-se como se estivesse em sua própria casa, como se
estivesse na Câmara Municipal V. Ex.ª é um autêntico representante
do povo de São Luís. Eu estou dizendo que o Maranhão precisa mais
do que nunca desta unidade política partidária, o Maranhão precisa
porque nós sabemos que é papel da oposição criar fatos de instabilidade
para o governo, porque nenhuma oposição deseja que o governo desleixe,
que o governo tenha sucesso, porque a oposição sobrevive do caos,
dos deslizes, dos erros do Governo. Então é comum na democracia
usar esta estratégia de se buscar instabilidade, só que o Maranhão por
ser um dos Estados mais pobres da Nação, onde nós estamos
concentrando os piores indicadores sociais, no Brasil, não merece mais
isto, é o momento da unidade, a Governadora Roseana já sinalizou
para isto. É preciso dar uma trégua ao Maranhão e é isso espero da
futura Assembleia, que amanhã os novos deputados, muitos deles
jovens, com entusiasmo, com vigor, com inteligência, que virão para cá
para lutar pelo Maranhão haverão de ter esta consciência, que, neste
momento, é dar as mãos em favor dos maranhenses. Este apelo, Senhor
Presidente, faço desta última Sessão desta legislatura em que nós não
vamos voltar para próxima legislatura, mas vamos continuar na política
e vamos continuar trabalhando, dando nossa contribuição, vamos pedir
para governadora instalar a autoescola pública, que é um projeto nosso
que vai permitir que as pessoas que não têm renda, desprovidas de
renda ou de um emprego possam ter sua carteira de habilitação, para
com isto ter uma profissão e adquirir um emprego no mercado. Isso é
política de inclusão social. Nós vamos continuar trabalhando para que
nossas proposições aprovadas deste Parlamento, as leis aprovadas
nesse Parlamento da nossa autoria sejam efetivamente aplicadas para

o bem do Maranhão e dos maranhenses. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM – Não há matéria para
deliberação.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM – Não há oradores escritos.
Horário destinado aos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Democrático. Deputado Manoel Ribeiro, por 35 minutos.

O SENHOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Declino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM – Bloco Parlamentar de
Oposição, 25 minutos, Deputado Pavão Filho.

O SENHOR DEPUTADO PAVÃO FILHO - Dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM - Deputado Pavão Filho, cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO PAVÃO FILHO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa e
internautas. Eu não poderia encerrar este mandato sem deixar mais
uma contribuição para educação do nosso Estado, uma bandeira que
nós a escolhemos como principal bandeira de luta da nossa vida pública
quanto vereador de São Luís por três vezes, como deputado estadual e
encerrando hoje o terceiro mandato, e sempre levantamos a educação
como uma principal bandeira de luta, porque a educação é a principal
política pública do nosso Estado, do mundo inteiro, quando a educação
vai bem todas as políticas públicas vão bem. E este Parlamento está
apreciando quatro Medidas Provisórias do Poder Executivo, é claro
que não foi possível voltá-las nas duas sessões extraordinárias por
falta de quorum, mas, com certeza, serão votadas na próxima legislatura
que começa amanhã. Estamos deixando, Senhor Presidente, a nossa
contribuição para com o setor educacional especificamente, Deputado
Nonato Aragão, para com os professores. Eu estou apresentando, dei
entrada na Mesa Diretora da Casa de uma emenda à Medida Provisória
nº 88/2011, Deputado Alberto Franco, protocolamos nesta Casa uma
Emenda criando um parágrafo único a Medida Provisória nº 88/2011,
que diz o seguinte: o Artigo 2º, parágrafo único que está sendo proposto
nesta Medida Provisória: a remuneração do professor contratado, em
caráter excepcional, para atender relevante interesse público, não será
menor do que a remuneração do professor concursado no nível inicial
de carreira; Deputada Helena Barros Heluy. Nós compreendemos e
entendemos de que dentro da excepcionalidade, o Poder Executivo
tanto em nível de município de Estado e de União, pode contratar
excepcionalmente profissionais do magistério. Nós compreendemos
isso e isso é necessário, numa emergência o concurso público, que é o
remédio apropriado demanda algum tempo, há necessidade emergencial,
o Executivo em todos os níveis pode contratar excepcionalmente
profissionais para atender o relevante interesse público, especialmente
na área educacional como trata a Medida Provisória nº 88. Agora, o que
nós entendemos, Deputada Helena, é de que um professor que é
contratado para exercer o magistério na plenitude de suas
responsabilidades, não tem nenhuma atribuição menor do que tem um
professor concursado, ele vai para sala de aula, ele vai agarrar o giz, ele
vai cumprir a carga horária, ele vai ministrar o conteúdo programático
da série correspondente àquilo que ele está ministrando e ele não pode
ter uma remuneração diferente de que tem um professor concursado
tendo como referência um inicio de carreira, Deputado Nonato Aragão,
você não pode pagar para um professor nas mesmas condições de
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ambiente de trabalho de responsabilidade uma remuneração inferior, a
que um outro colega professor recebe na mesma função. Seria tratar os
iguais desigualmente, que é uma grande injustiça. Portanto, Senhor
Presidente, nós apresentamos como a última contribuição nesse
mandato que se encerra hoje, essa Emenda à Medida Provisória que
está subscrita também por outros colegas, porque ela terá continuidade
a Emenda porque está subscrita por outro deputado que vai estar na
outra semana aqui.

A SENHORA DEPUTADA HELENA BARROS HELUY –
Deputado Pavão, me permite uma contribuição.

O SENHOR DEPUTADO PAVÃO FILHO – Com certeza,
Deputada. E fica submetida à análise do outro plenário e oxalá que esta
Casa aprove e oxalá, queira Deus, significado de oxalá, queria Deus que
esta Casa aprove e você faça justiça com centenas e centenas de
profissionais que excepcionalmente são contratados para um período
de um ano para prestar relevantes serviços à educação do Estado,
através de um processo seletivo, como diz a Medida Provisória, agora
a remuneração deles não pode ser uma remuneração de um salário
mínimo, pelo amor de Deus, para quem tem uma responsabilidade com
um processo educacional para ministrar as disciplinas, que é uma
carência extraordinária no Estado como química, física, biologia,
matemática e inglês que são as matérias de deficiência de quadro de
professores do nosso quadro de educadores do Estado, vocês têm que
formar seleção para esses profissionais e esses profissionais são
selecionados, são contratados por um período determinado e não podem
ir para a sala de aula recebendo menor salário do que um professor
concursado em início de carreira, é isso que propõe a nossa Emenda à
Medida Provisória Nº 88 no seu Artigo 2º, eu estou propondo a criação
de um parágrafo único ao Artigo 2º da Medida Provisória Nº 88/2011
do Poder Executivo como forma de fazer justiça aos professores que
serão eventualmente contratados, através de processo seletivo. Concedo
um aparte a V. Ex.ª, Deputada Helena, com muito prazer.

A SENHORA DEPUTADA HELENA BARROS HELUY
(aparte) – Eu agradeço a V. Ex.ª em poder também contribuir com o
bom debate que V. Ex.ª também apresenta neste momento sobre as
Medidas Provisórias. Sexta-feira, eu fiz referências com relação à
questão de seletivo. O seletivo só comporta em medida excepcional,
mas excepcional mesmo, é de emergência, é uma situação momentânea,
e a Medida Provisória e seria até eu desejaria não houve tempo
efetivamente, que se continue a debater e que surjam Emendas, porque
no texto, o seletivo com prazo de dois anos é uma emergência muito
grande prorrogável por mais dois anos e ai me parece que não há uma
preocupação com a questão, que é a característica e que somente nesse
sentido comporta o seletivo ou não haver concurso público. Então, eu
aceito quando V. Ex.ª levanta a questão mesmo do salário digno, decente
para o professor, levantei a questão que jamais pode se pensar em
salário inferior ao piso nacional para os salários e ainda contribuindo
com o tema que V. Ex.ª traz é o que vem também com relação à ADO,
aos funcionários chamados ai na Medida Provisória também a categoria
ADO é que muitos pensam que o seu bojo vai trazer grandes novidades,
mas está apenas adequando o salário desses trabalhadores a um salário
mínimo nacional. Alguns dirão: mas pelo menos... Não, aí é a regra, é
obrigado, tudo bem. Quer dizer, não acolheu às reivindicações dos
trabalhadores do serviço público do nosso Estado e consequentemente
do Sindicato dos Servidores Público do Estado do Maranhão. Eu
gostaria que fosse discutido, que fossem apresentadas as emendas
também pela nova legislatura com esta preocupação de atender ao
clamor dos servidores públicos do Maranhão. Parabéns a V.Exa. por
lembrar e trazer em emenda. E também podemos até torcer, como V.Ex.
diz, para que seja aprovada, mas com esse destaque: seletivo é
emergencial, mesmo no sentido mais puro da palavra. Dois anos, aí é
tempo e hora de concurso público mesmo. Já tem caráter mais forte
que não está sob o abrigo do seletivo simplesmente. É concurso público
que espero que possa ser apresentado ainda nesta nova legislatura o
quanto antes. Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO PAVÃO FILHO - Eu agradeço o
aparte de V.Exa. e gostaria apenas de enriquecer essa análise em que
V.Exa. se soma à nossa preocupação. Não me refiro ao piso nacional
que foi criado por lei, mas não está ainda efetivamente implantado no
Brasil por recurso de três governadores. E o Maranhão está até fora
disto, porque o Maranhão paga acima do piso, não é um problema do
Maranhão, nesse caso não é um problema do Maranhão. O salário
inicial de um professor de 20 horas no Estado é maior do que o piso
determina que hoje é em torno de mil e vinte e poucos reais. Seria o
inicial que o piso estabelece, mas o Maranhão paga muito mais
inicialmente do que o piso, quer dizer, paga acima do que o piso. O
Maranhão paga acima do piso. O Maranhão paga um professor em
carreira inicial mais do que o piso nacional do salário que esta aí sub

judice por ações de alguns Estados da Federação. Não é o caso. A nossa
preocupação é um professor que é contratado excepcionalmente numa
emergência, através de um processo seletivo, que não pode, no meu
entendimento, receber um salário menor do que o salário pago em
início de carreira para um professor da rede. Ele tem as mesmas
responsabilidades, vai ministrar 20 horas semanais e está sujeito às
mesmas condições de insalubridade em função do giz, das condições
estruturais das escolas e, portanto, não pode receber um salário menor
do que o do início de carreira de um professor da rede. Então essa
emenda que estamos propondo, a Medida Provisória nº. 088/2011,
criando um parágrafo único no Artigo 2º, é exatamente uma forma de, e
não estou nem entrando no mérito de excepcionalidade porque o
Executivo, entendendo que há necessidade excepcional de contratar
professores em áreas em que o Estado tem carência, repito como disse
anteriormente, nas áreas, por exemplo, de Física, Química, Biologia,
Matemática, Inglês, pois há uma carência muito grande de profissionais
nessas áreas, o Estado então faz um seletivo excepcional, contrata
esses professores que são professores especializados. Eles não podem
ministrar 20 horas semanais durante 800 horas/ano, 200 dias letivos,
que é a carga horária do MEC, ganhando menos que um professor da
rede em início de carreira. Portanto, Senhor Presidente, espero que a
próxima legislatura, ao apreciar as medidas provisórias, possa
incorporar essa nossa contribuição, que é muito justa no nosso
entendimento, incluindo-a no contexto da Medida Provisória nº. 88.
Então, essa é a nossa contribuição, Senhor Presidente. Agradeço mais
uma vez. E dizer ao deputado João Batista e aos outros deputados que
nós não temos que lamentar por nada, nós temos é que dar graças a
Deus por tudo, por estarmos vivos, estarmos com saúde, estarmos
dispostos a continuar contribuindo com a nossa força de trabalho, com
as nossas ideias para o desenvolvimento da nossa capital e do nosso
Estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM – Não há orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CARLOS ALBERTO MILHOMEM – Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão, última, da 16ª Legislatura.

SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA TV ASSEMBLEIA
DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2011 ÀS 10h30min.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES

O SENHOR MESTRE DE CERIMÔNIA JOSÉ SANTOS -
Bom dia. Estamos iniciando a Cerimônia de Inauguração da TV
Assembleia como mais um instrumento de transparência das atividades
legislativas. Coube à administração do presidente da atual Mesa
Diretora, deputado estadual Marcelo Tavares Silva, iniciar o processo
de aquisição, montagem de equipamentos e formatação da grade de
programação levada ao ar na presente data. Para isso, contou com a
ajuda do deputado Victor Mendes que coordenou o núcleo responsável
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pela implantação da emissora. Portanto, o canal de televisão que a
Assembleia Legislativa apresenta à sociedade servirá, acima de tudo,
como importante instrumento de interação do Poder Legislativo com a
população maranhense. Convidamos, para compor a Mesa, o
Excelentíssimo Senhor Deputado Marcelo Tavares, presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; Excelentíssimo Senhor
Deputado Themístocles de Sampaio Pereira Filho, presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Piauí; desembargadora Cleonice
Silva Freire, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão; deputado Victor Mendes, terceiro vice-presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e coordenador dos
trabalhos de instalação da TV Assembleia; deputado estadual Joaquim
Nagib Haickel; doutora Doracy Moreira Reis, presidente da Associação
do Ministério Público do Maranhão; deputado Carlos Guterres,
presidente da Associação dos Ex-Deputados Estudais da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão; Senhor José de Jesus do Rosário
Azzolini, diretor geral da Assembleia Legislativa do Maranhão; Senhor
Jorge Vieira, diretor de Comunicação Social da Assembleia Legislativa
do Estado; jornalista Tony Trindade, diretor da TV Assembleia do
Estado do Piauí; Senhor Augusto Diniz, diretor da TVN. No início
desta solenidade, ouviremos o deputado Joaquim Nagib Haickel.

O SENHOR DEPUTADO JOAQUIM NAGIB HAICKEL -
Senhor Deputado Marcelo Tavares, presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão; Excelentíssimo Senhor Deputado
Themístocles de Sampaio Pereira Filho, presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Piauí; desembargadora Cleonice Freire, vice-
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão; deputado Victor
Mendes, terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa e
coordenador dos trabalhos de instalação da TV Assembleia; Doutora
Doracy Moreira Reis, presidente da Associação do Ministério Público
do Maranhão; deputado Carlos Guterres, presidente da Associação
dos Ex-Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa do Maranhão
da qual, logo, logo, farei parte; Senhor José de Jesus Rosário Azzolini,
diretor geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; Senhor
Jorge Vieira, diretor de Comunicação Social da Assembleia Legislativa
do nosso Estado; jornalista Antônio Trindade, diretor da TV Assembleia
do Estado do Piauí; meu caro amigo Augusto Diniz, diretor da TVN.
Minhas senhoras, meus senhores, autoridades aqui presentes, senhores
deputados, senhoras deputadas, atuais e futuros. O presidente Marcelo
Tavares me convidou para falar sobre a TV Assembleia, mas eu queria
falar antes sobre a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa
que tem sido por uns criticada e quase sempre não é levada na conta
devida. Os trabalhos do Legislativo são um trabalho muito
incompreendido, desconhecido, pouco divulgado, até porque a atividade
humana que envolve o Legislativo é meio nebulosa, meio turva, porque
é a atividade mais humana de todas, que é de parlare, raiz latina de
conversar, de dialogar, de discutir, de colocar na mesa as diferenças e
sair dela com as igualdades e com as coisas mais ou menos aprumadas.
O Poder Legislativo não vai ser mais bem visto com a implantação da
TV Assembleia. O Poder Legislativo vai ser visto com a implantação
da TV Assembleia, e a responsabilidade dos senhoras e senhores
deputados da próxima legislatura, presidente Marcelo Tavares, será
redobrada. Por quê? Se o que acontecia aqui era público pela necessidade
da publicidade dos atos e dos poderes, o que vai acontecer a partir de
agora é que será público porque nós estaremos na janelinha da televisão
a princípio da TVN, mas tenho certeza de que, logo em seguida, das
casas de todas as famílias de São Luís e do Maranhão. Fico imaginando
por que o deputado presidente Marcelo Tavares me convidou para
falar nessa data, talvez porque seja radiodifusor e seja proprietário de
veículos de rádio e televisão, e conheça a importância e a contundência
deste meio de comunicação. Talvez porque antes, não porque sou
imortal, a imortalidade aqui pouco importa, o que importa aqui na
verdade é a representatividade, a representatividade dos senhores
deputados e a representatividade refletida dos senhores deputados
através da vontade do povo maranhense. Mas eu dizia que as
necessidades de publicidade dos atos do Legislativo se impõem pelo
objeto que nós tratamos, o nosso objeto é a conversa e o discurso, o
aparte, o debate, a discussão de um projeto, a vivência diária de 42

pessoas que representam seis milhões de maranhenses e que são
dirigidas por uma Mesa que tem a obrigação de fazer o melhor na
gerência dos negócios do Poder Legislativo, na gerência de funcionários
tão denodados que compõem o nosso Legislativo tanto no quadro
provisório quanto no quadro permanente. Mas eu dizia que talvez o
presidente Marcelo tenha me convidado pelo fato de no começo desse
projeto eu ter sido, junto com Jorge Vieira e com o Victor, parte de uma
prévia comissão que começou a estudar a possibilidade de se fazer o
que se faz hoje quando se inaugura a TV Assembleia. Pode alguém
imaginar que isso seja mais um feito da administração do deputado
Marcelo Tavares, eu sei como foi difícil, eu sei como foi complicado,
eu sei como é difícil tirar coisas do papel e transformar em realidade
principalmente numa Casa onde 42 pensam e agem. Eu sei como é
difícil ser mínimo e máximo comum. Eu sou ruim de matemática, tem
outra letrinha que fala: professor me ajude, mas mínimo e máximo
comum em relação às necessidades desta Casa, principalmente desta
Casa, que é entre todos os poderes o mais democrático de todos. A
forma que está sendo realizada essa solenidade hoje, Senhor Presidente,
coroa a sua administração nesses dois anos e talvez o presidente tenha
me convidado a falar por saber que, mesmo não sendo seu correligionário
político e eleitoral, tenho o respeito devido ao trabalho que ele implantou
nesta Casa, à forma correta como agiu politicamente mesmo com seus
adversários, chegando num momento como esse, no ápice entre duas
legislaturas onde alguns deputados, a partir da semana que vem, não
mais serão deputados. Eu posso citar aqui o secretário Jura Filho que
está por aqui, o secretário Chico Gomes entre outros deputados que
não se candidataram, não se elegeram e os deputados que iniciam uma
legislatura em primeiro de fevereiro. Gostaria muito e eu tenho certeza
de que V.Exa. gostaria muito que essa inauguração tivesse sido feita há
um ano. Eu sei das dificuldades que esta Casa sofreu e que esse processo
sofreu em consequência de licitações dificultadas, o fato de não termos
um canal de televisão para começarmos a funcionar em canal aberto,
mas, graças a Deus, V.Exa. foi ágil o suficiente porque a TVN tem
apenas um canal legislativo. V.Exa. teve a agilidade necessária para se
antecipar aos outros poderes legislativos, porque a Câmara Municipal
também pleiteava, mas V.Exa. saiu na frente. Não vou aqui discorrer
sobre tecnicidades, como funciona uma televisão, normalmente as
pessoas se conformam em apertar um botão seja na televisão ou no
controle remoto e lá aparecer a imagem, aparecer a informação, aparecer
a novela, mas quem faz televisão sabe que para fazer uma televisão, e
estão aqui alguns diretores de emissoras de televisão, é difícil se chegar
a uma produção. Eu participei de algumas produções, umas pré-
produções para que a gente pudesse hoje estar no ar e eu quero dizer,
presidente, que onde eu estivesse eu estaria aqui hoje. Esses quatro
dias de final de meu mandato de certa maneira foram coroados por esse
sonho que eu vejo se realizar através desse instrumento hoje inaugurado.
É a segurança, e olha como são as coisas, é a segurança que o povo do
Maranhão tem de que a Assembleia Legislativa irá melhorar. Essa, por
incrível que pareça, não será uma vitrine, senhoras e senhores deputados,
que usarão esse instrumento, na verdade será uma arma de fogo apontada
na direção de V.Exas. O que for feito aqui vai ser visto por todos os
maranhenses. Esse instrumento de publicidade, se não souber ser
utilizado, será prejudicial a V.Exas. A televisão é uma espécie de Deus
que fica sobre as nossas cabeças, às vezes na câmara apontando para
gente, pois a televisão mostra o que a gente faz e V.Exas. terão esse
encargo a mais, terão o encargo de mostrar e representar condignamente
o povo maranhense. Eu fico muito honrado, Senhor Presidente, e quero
parabenizar V.Exa., o deputado Victor Mendes, a Mesa Diretora, os
meus colegas deputados que encerram a legislatura na próxima segunda-
feira, dia 31 de janeiro. Fico muito honrado de ter pertencido à legislatura
que instalou a nova sede da Assembleia Legislativa e aqui eu quero
lembrar, para que não se cometam injustiças por omissão, os deputados
que foram importantes nisso: deputado Manoel Ribeiro começou a
pensar esta Casa; antes disso, desde deputado Ricardo Murad, o
deputado Carlos Braide e o deputado Nagib Haickel imaginavam a
possibilidade de sair daquele prédio, mais o deputado Manoel Ribeiro,
deputado Carlos Alberto Milhomem e o deputado João Evangelista. O
deputado João Evangelista inaugurou esta Casa, como eu já disse em
um discurso anterior, o mais moderno e o único prédio realmente
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decente em termos de operacionalidade do Estado do Maranhão. Nós
precisávamos de mais um upgrade, mais um degrau que se sobe com a
implantação da TV Assembleia. O Poder Legislativo que não tinha há
dez anos, mas agora está equipado. Senhor Presidente, V.Exa. deixa a
Presidência da Casa dando algumas das condições e podíamos ter feito
mais, sei das suas limitações, algumas das condições mais necessárias
para que os deputados desenvolvam os seus trabalhos que culminam
no dia de hoje com a inauguração da TV Assembleia, projeto de uma
legislatura da qual, emocionado, digo a V.Exa. que fiz parte, legislatura
que instalou no Estado do Maranhão o mais democrático veículo de
comunicação e de cidadania ao cidadão do meu Estado e aos deputados
que compõem o Poder Legislativo. Muito obrigado pela oportunidade,
Senhor Presidente, de falar nesse dia e muito obrigado a todos.

O SENHOR MESTRE DE CERIMÔNIA JOSÉ SANTOS –
Dando continuidade a esta solenidade, ouviremos o deputado Victor
Mendes.

O SENHOR DEPUTADO VICTOR MENDES – Senhoras e
senhores, bom dia. Cumprimento inicialmente a Mesa em nome de
nosso presidente deputado Marcelo Tavares, desejo boas-vindas a
todos, a todos os deputados e deputadas, aos futuros deputados,
meus colegas, futuras deputadas, à sociedade maranhense. Desejo boas-
vindas principalmente a todos os telespectadores da sociedade
maranhense que estão começando esta interação, começando esse
convívio mais de perto com a TV Assembleia. Eu desejo a todos boas-
vindas. A minha parte, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, senhoras e senhores, seria de fazer justa homenagem, de
forma simbólica, às pessoas que contribuíram com esse processo
entregando uma placa a cada um dos profissionais que tiveram o espírito
de dedicação, o espírito de coragem, de ousadia, de atender a um convite
feito pelo Deputado Marcelo Tavares ao me fazer, perguntando: “Victor,
nós temos condições de, em 30 dias, colocar uma TV para funcionar?
Só agora que tive as condições técnicas, financeiras para botar essa
televisão para funcionar e eu gostaria que esse processo terminasse, ou
começasse, com a inauguração da TV”. E o Presidente Marcelo sempre
foi um entusiasta dessa questão da TV Assembleia. Não teve
oportunidade, no passado, mas conseguiu concluir ainda na sua gestão
esse projeto importantíssimo de transparência e de convívio da
sociedade com este Poder. Deputado Marcelo, Senhoras e Senhores,
lembro-me que eu não posso entregar a placa para nenhum deles, estão
todos trabalhando, uns estão filmando, outros estão lá no master, no
suite, fazendo as edições. Mas eu gostaria de pedir a vênia para ressaltar
e agradecer a todos esses jornalistas que compuseram a primeira equipe
de TV. Aqui não estamos entrando no mérito, é bom esclarecer, desses
outros brilhantes profissionais que cobrem a Assembleia, ao longo
desses anos, de internet, de rádio, mas sim de agradecer a essas pessoas
que estiveram durante o Natal, durante o Ano Novo, durante o sábado,
durante o domingo, trabalhando quase três turnos por dia, chegando
quase ao quarto turno, que era madrugada, eu gostaria de fazer essa
menção de reconhecimento à Regina Sousa, à Olívia Franse dos Santos,
ao Fábio Lopes, à Virgínia Chuvas, Rozalvo Diniz Barros Júnior,
Giovani Spiucci, Cristiane Moraes, Natália Macedo, Elda Borges,
Afonso Bispo, Rogério Silva, Denaya Everton, Guilherme Cerqueira,
Leo Magno Sousa, César Duarte, Elinson Fragoso, Elizeu Martins,
Jânio Pereira, Ricardo Barbosa, João Batista Barroso Neto, Magno
Parker, George Soares do Nascimento, Agnaldo Vasconcelos, José
Edilson dos Santos e Cláudio Jesus Costa. Esta placa vai para os
senhores que contribuíram, profissionais da imprensa maranhense,
todos os maranhenses, bons profissionais e eu também tenho que
fazer o agradecimento aos servidores desta Casa à qual faço o resumo
de todos eles em nome da doutora Vânia, que foi uma mulher que
realmente... sem ela também, Deputado Marcelo, já lhe falei, não
teríamos condições físicas de instalar este grande projeto, esta ousadia
de um projeto, que é uma televisão. Uma televisão embrionária que
contou com a ajuda do Poder Legislativo, da parceria do Poder
Legislativo do Piauí o qual agradeço ao Presidente que está aqui conosco
desse gesto de parceria, do desprendimento, de ter colocado um técnico
à disposição da Casa para nos ajudar na concepção da estrutura física.

Só para ressaltar, o Piauí já funciona há 5 anos, não é Presidente? Três
anos de TV aberta, já retransmite para 30 municípios no Piauí e um do
Maranhão, quem é de Timon pode assistir também, e o Maranhão foi
um dos últimos estados que aderiram à TV Assembleia em todo o
Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer várias TVs Assembleias e
realmente a gente constatou que o Maranhão hoje deixou esse índice
ruim dentro da TV Assembleia e hoje a gente consegue entrar no rol da
Assembleia Legislativa que vai interagir, que vai dar mais transparência,
mais uma ferramenta de comunicação, de transparência à população
que vai poder olhar como está o comportamento do seu deputado,
como está a atuação do seu deputado e, ao mesmo tempo, o seu
deputado vai poder se comunicar com seu eleitor, prestar conta do seu
mandato. Essa televisão aqui, Senhoras e Senhores, não é de um
deputado, não é de um presidente, é uma televisão de todos os
deputados, de toda a sociedade maranhense. O projeto é que se faça
parceria com a Câmara Municipal, com o Tribunal de Justiça, como o
Presidente irá ratificar posteriormente, com todos os segmentos OAB,
Tribunal de Contas, Ministério Público, aproximar todos os poderes,
ser esta aqui uma televisão da sociedade. Nossa ambição não é concorrer
com as TVs comerciais. Porque não temos, primeiro, estrutura, nem
dinheiro e nem vamos arrecadar para isso, Senhor Presidente, para
manter uma engrenagem tão cara, que é uma televisão, mas iremos
levar uma programação de qualidade, dando prioridade às sessões
plenárias e aos trabalhos de deputados em comissões e seus projetos
de lei. Vamos diminuir essa barreira, vamos quebrar o muro que existe
afastando a sociedade maranhense da Assembleia Legislativa. Por isso
é que fico contente, Senhor Presidente, de ter participado desse
processo, que, aos meus olhos, é um processo irreversível, daqui para
frente a meta da próxima Mesa Diretora é de ampliar, é de pegar o que
está pequeno, é de pegar o que está compacto, de ampliar, de não
levarmos apenas para São Luís, para alguns assinantes que têm a TV a
Cabo, mas sim levar para todos os 217 municípios que têm no
Maranhão. Isso é possível, isso é viável. Isso é um processo que
começou lá atrás, mas, Presidente Marcelo, conseguimos ganhar um
caminho mais rápido para começar esse processo que foi através da
TV a Cabo. Que nós temos um sinal, por lei, reservado nessa TV Cabo.
E lá nós vamos começar, através do Canal 38, levar o nosso trabalho
para a sociedade Maranhense. E eu espero que o que vocês vão ver, a
partir de hoje, seja compatível com as expectativas de todos os
senhores, porque a equipe que trabalhou também com a ajuda e
colaboração da direção de jornalismo da Casa, na figura do seu Diretor
Jorge Vieira, que comandou, ao longo desses anos, os outros setores de
mídia da Casa, eu espero que os senhores e senhoras e toda a sociedade
que estão nos assistindo sejam bem vindos a TV Assembleia, sejam
bem vindos a Assembleia do Maranhão e que vocês gostam dessa
programação que foi feita para todo o povo Maranhense. Muito
obrigado pela oportunidade.

O SENHOR MESTRE DE CERIMÔNIA JOSÉ SANTOS -
Com a palavra, o Deputado Themístocles de Sampaio Pereira Filho,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

O SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO PIAUI THEMÍSTOCLES SAMPAIO - Bom dia
aqui para todos, meu querido Presidente Deputado Marcelo Tavares e
quero dar aqui uma palavra especial para o ex-presidente João
Evangelista que era meu amigo pessoal. Eu tive a felicidade com o João
Evangelista de criarmos o Conselho de Presidentes das Assembleias
Legislativas do Brasil, na cidade de São Paulo e ninguém sabe o que
acontece nas nossas vidas, é difícil, eu mesmo passei, tive um AVC,
passei 13 dias fora do mundo, e estou aqui hoje falando há cinco anos,
nunca imaginava que isso ia acontecer na minha vida, o seu filho
Deputado Neto Evangelista, com certeza, vai representá-lo muito bem
nesta Casa. Quero só dar mais uma sugestão ao Presidente, lá no Piauí,
nós estamos com 3 anos já de TV Assembleia já aberta, canal aberto,
quero dizer para os deputados não tenham medo, no inicio os
deputados tinham medo; ah, as outras televisões, os outros canais,
rádios vão ficar chateados, nada, no Piauí é convivência pacifica,
primeiro ninguém concorda com as outras televisões que são comercial,
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a nossa TV não concorda de jeito nenhum, nós somos é parceiros, em
alguns momentos os outros canais de televisão vão é pedir imagem da
TV Assembleia para colocar no ar na programação delas, porque elas
não estão aqui o dia todo aqui filmando os debates da Assembleia
Legislativa. Espero que o outro Presidente amplie, esse prédio é o
prédio mais moderno do Brasil, o prédio da Assembleia Legislativa do
Estado Maranhão tem que ser é o mais novo, tem que ser o mais
moderno, e aqui é um embrião, Deputado Marcelo, que a gente e
quando eu fui colocar TV Assembleia, no Piauí, quem era contra o
Deputado Temístocles, contra, assim, que não acreditava em mim,
eram os 29 deputados do Piauí, era uma confusão, eu comecei sendo
contra os 29 que nenhum acreditava, foi preciso eu passar mais de 1
ano e depois quando eles prestaram atenção que era possível, todos
passaram a me dar apoio, todos, todos passaram a dar apoio os
deputados federais, Governador do Estado, o Lula, eu conversei com o
Lula mais de 15 vezes, e uma vez o Lula disse assim para mim: “rapaz,
tu foste para a televisão para me esculhambar rapaz”. Eu disse: “não
Lula, enquanto eu for Presidente da Assembleia ninguém vai esculhambá-
lo, na TV Assembleia, lá do Piauí, pode ficar despreocupado. Isso é
importante para a Democracia. Hoje alguém pode achar ruim, a TV
Assembleia, o deputado da Oposição tem o direito de fazer a crítica e
ao vivo, não pode cortar. Mas isso muda a cada 4 anos muda, depois é
diferente, isso é um instrumento que é importante para o Parlamento.
E nós conseguimos a TV aberta com a ajuda de todos, com ajuda de
todos, do Governador, da Bancada Federal, dos deputados Estaduais,
da sociedade do Piauí como um todo, e todo mundo participa. Lá eu
tenho convênios com a OAB, Tribunal de Justiça, TRT, lá eles
produzem e a Assembleia exibe, a produção é feita pelos Poderes, a
Assembleia apenas exibe. A Câmara de Vereadores, por exemplo, da
nossa capital ela produz um programa, manda para a gente, eu só não
quero que tenha xingamento lá, nada de xingamento, dê suas ideias, dê
tudo e lá vai e nada de xingar as ações positivas, lá da Câmara, vai
mostrar tudo, como os outros Poderes,  mostra o dia a dia das ações
positivas de cada um dos poderes, então é importante a TV que o
amigo está colocando hoje, e o Maranhão tem força, O Maranhão tem
o Sarney, o Sarney é, com certeza, é muito importante para conseguir
uma TV aberta para Assembleia daqui, aberta é questão política mesmo
lá, não é outra coisa não, é política lá, para se conseguir, quando eu falei
com Lula, Lula tenha calma, ninguém vai xingá-lo não, foi as 15 vezes
essa confusão e agora para completar eu fiquei mais próximo do Lula,
que o Lula dois dias antes de sair da Presidência da República assinou
foi a rádio FM para a Assembleia do Piauí, então, lá no Piauí, nós
temos TV aberta e agora, no final de abril, mais um instrumento de
comunicação, a Rádio FM, lá no Estado do Piauí, é importante, aqui só
esta faltando botar duas telinhas aqui, porque os deputados gostam de
se ver, uma televisãosinha do lado direito; outra para cá, para os
deputados aqui estarem falando e estarem se vendo lá direitinho, então
lá na Assembleia nossa até Missa a Assembleia nossa, essa aqui é tão
moderna e tem uma capela e tem um padre, na Assembleia Legislativa
do Piauí, e nós colocamos no ar todo dia as missas e ai um dia lá eu
recebi uns 15 evangélicos reclamando, rapaz não tem problema não,
nós temos aqui um belíssimo Cine Teatro se vocês quiserem pregar eu
não tenho problema nenhum contra evangélico, contra ser nada, eu sou
católico, mas não problema, mas pode pregar. Agora me tragam um
documento das igrejas evangélicas que aqui são vocês representando
todas as igrejas evangélicas que eu coloco no canal de televisão do
mesmo jeito que eu coloquei a Igreja Católica, até hoje eles não me
trouxeram esse documento, mas no dia que me trouxer esse documento,
eu boto no ar o programa deles Lá. Então é desse jeito, no início tem
criticas, alguns chiam de um lado, e do outro lado, mas não se preocupe
eu consegui vencer estes obstáculos no Piauí e pode ter certeza que o
senhor vai ter que conviver mesmo com a TV, aqui você vai ter que
conviver bem com todos os canais de televisão, com todas as emissoras
de rádio, com todos os portais, com a imprensa, isso não vai deixar de
ter essa convivência pacifica e boa não, não significa dizer que a
Assembleia Legislativa do Maranhão tem uma televisão e nós vamos
no distanciar dos outros canais, de jeito nenhum, a parceria mantém,
vou lhe dar aqui só um exemplo: nós temos uma TV Assembleia aberta
no Piauí, nós estamos em 30 municípios do Piauí, nós estamos via

satélite, a gente baixa no município, está aqui o Toni Trindade, que é o
diretor da nossa televisão e a gente tem que bota gente do ramo, o Toni
Trindade aí foi diretor de televisão comercial mais de 15 anos, tirei ele
de lá, chamei para a TV nossa aqui quem é do ramo, a gente tem que
botar quem sabe, não pode botar amador não, tem que botar quem sabe
e ele dirige lá a nossa televisão e com os outros canais de televisão nós
temos até no ar, Marcelo, senhores, nós com a TV Assembleia nós
ainda mantemos um programa no ar de cinco minutos em um outro
canal de televisão, no SBT, para divulgar a nossa televisão, eu tenho a
felicidade de ser amigo do dono da televisão, eu digo: rapaz, eu vou é
botar um programa chamada de “Assembleia em Foco”, de cinco minutos
na tua televisão no horário nobre para divulgar a TV Assembleia para
o cidadão assistir a TV Assembleia, eu disse: rapaz, deixa, não tem
problema não, eu estou botando lá na TV aberta fazendo todo dia
propaganda da TV Assembleia para o cidadão assistir a TV Assembleia
dizendo como é que ele coloca na TV Assembleia, o canal da TV
Assembleia, desse jeito. A gente deve fazer tudo com paz e amor e
assim que você como Presidente da Assembleia deve se conduzir:
Olha, esse prédio aqui é o prédio bonito, mas daqui a mil anos esse
prédio pode não existir mais, mas a TV Assembleia vai existir, pode ter
certeza, bem melhor do que hoje, como lá no Piauí e em outros locais
vai existir depende da ajuda de todos. Outro Presidente que vier para
cá, ele vai é lutar para colocar uma TV aberta, você iniciou, teve audácia,
foi, não conseguiu, mas fez desse jeito e o outro Presidente vai ter que
avançar, colocar TV aberta, não tenha medo se é da Oposição, se o
deputado vai fazer uma critica porque a vida é uma roda gigante, isso
vai mudando, um dia de um jeito; outro dia é de outro e a gente tem que
aceitar isso que acontece nas nossas vidas. Então, o outro Presidente
aqui com certeza, todos os deputados pode ter certeza se unam, vá a
Brasília, junte a força política e consiga um canal de TV aberta, a
Assembleia vai se aproximar cada vez mais, todos os artistas do Piauí
cultural, nós temos espaço na televisão, nós temos espaço, na
Assembleia do Piauí, nós temos um Cine Teatro, os artistas do Piauí
vão lá para a Assembleia do Piauí dar é show, no Cine Teatro da
Assembleia, e a sociedade e o povão do Piauí vão para lá ver, e é pago,
não é de graça não, não é de graça não o cidadão paga para assistir um
show lá do cidadão do artista B, aqui vocês conhecem um, eu acho que
o João Claudio, muita gente conhece por aqui pelo Maranhão vai lá, dá
show, e vários artistas lá, nós temos nosso Cine Teatro para aproximar
a população cada vez mais da Assembleia Legislativa, lá tem um slogan
“O que é Bom para o Piauí Passa na Assembleia Legislativa do Piauí”,
aqui no Maranhão é a mesma coisa, o que é bom para o Maranhão
passa na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, é desse jeito,
fica um abraço bem forte, em todos os deputados, as autoridades que
aqui estão, as pessoas que estão vendo, os servidores da Assembleia,
quem está fazendo hoje essa televisão, olha, Marcelo, daqui a alguns
dias, já me roubaram muito lá da TV Assembleia do Piauí, os
profissionais que se destacaram e as TVs comerciais vão lá e pegam o
cidadão, é uma fábrica, nós fabricamos muitos jornalistas que se
destacaram, não tinham vez, lá na TV comercial, mas se destacaram na
nossa televisão e depois eles pescam. E eu acho é bom que eles pesquem
porque o cara fica de lá, rapaz tu começaste aqui na nossa e pelo menos
aqui tu sabes como é que foi, o trabalho é que deu, a dedicação que a
gente colocou aqui para você e você hoje estar na Rede Globo, na SBT,
Bandeirantes, com certeza, muitos profissionais vão aparecer na mídia
que estava fora, gente nova vai aparecer aqui com a TV Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, um bom dia e felicidades para
todos.

O SENHOR MESTRE DE CERIMÔNIA JOSÉ SANTOS –
com a palavra, Ex.ª Senhor Deputado Marcelo Tavares Presidente
Legislativa do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO MARCELO
TAVARES – Excelentíssimo Senhor Deputado Themístocles Sampaio
Pereira Filho Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí,
Desembargadora Cleonice Silva Freire Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, Senhores e Senhoras Deputados
Estaduais e Deputados Estaduais eleitos, Deputado Estadual Joaquim
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Nagib Haickel que teve oportunidade de fazer o primeiro
pronunciamento da TV Assembleia com muita honra para todos nós. E
a razão do convite, Deputado Joaquim, é porque, acima de tudo, Ex.ª
é um imortal e representa com dignidade a literatura maranhense, a
doutora Doracy Moreira Reis, Presidente da Associação do Ministério
Público do Maranhão, Deputado Carlos Guterres Presidente da
Associação dos ex-Deputados Estaduais do Maranhão, doutor Jose
Jesus Azzoline, Diretor Geral desta Casa, doutor Jorge Vieira, Diretor
de Comunicação da Assembleia do Maranhão, jornalista Tony Trindade,
Diretor da TV Assembleia do Estado do Piauí, Senhor Augusto Diniz
Diretor da TVN nossa parceira no início das transmissões, doutora
Joana Araujo Presidente do SINDSALEM Sindicato dos nossos
Servidores aqui da Assembleia Legislava do Maranhão, senhores
diretores de televisão, rádio, jornais aqui presentes quero fazer a citação
de todos os deputados que aqui estão, Deputado Stênio Rezende,
Deputada Helena Barros Heluy, Deputada Graça Paz, Deputada Cleide
Coutinho, Deputado Marcos Caldas, Francisco Gomes, Rubens Pereira
Junior, Chico Leitoa, Irmão Carlos, Antonio Pereira, Rigo Teles, Joaquim
Haickel, Victor Mendes, Fábio Braga, Alberto Franco, Penaldon Jorge,
Vianey Bringel, Neto Evangelista, André Fufuca, Edilásio Junior,
Rogério Cafeteira, Alexandre Almeida, Eduardo Braide, Leo Cunha,
Luciano Leitoa, Bira do Pindaré e Jota Pinto, o Presidente do PSB
Deputado Federal ex-Deputado Federal José Antonio Almeida, todos
convidados, todas as senhoras convidadas. Para nós é extremante
importante este ato solene de inauguração da TV Assembleia, a TV
Assembleia será com toda certeza um mecanismo permanente de
transparência de democracia e de valorização dos trabalhos legislativos,
tenho certeza de que estamos em um ponto sem volta deixar de fazer
funcionar a TV Assembleia é a negação da transparência, a negação da
democracia, a negação do bom senso, da boa política, tenho certeza de
que nenhum Presidente deixará de fazer com que a Assembleia do
Maranhão chegue de forma cada vez mais aos lares de todos os
maranhenses, nesta Mesa temos representantes da pluralidade das
forças políticas do Estado do Maranhão. Fui um presidente de
Oposição sim, mas todos nós sabemos o que é mais importante para o
Maranhão e para a Assembleia Legislativa. Tivemos a capacidade de
nos aproximar, identificar os pontos comuns e fazer com que o nosso
Estado e a nossa Casa Legislativa avançassem, deputado Joaquim,
deputado Victor Mendes e todos os deputados que aqui estão, nesse
processo de valorização do Legislativo Maranhense que iniciamos com
o deputado João Evangelista, que hoje não está mais conosco. Se
lembrarmos do que era a Assembleia no início dos anos 2000 e o que é
a Assembleia Legislativa do Maranhão hoje, veremos que avançamos
muito nesse processo de modernização desta Casa. Avançamos na
estrutura física, mas avançamos principalmente nas práticas da boa
política, da democracia e da transparência. A Assembleia do Maranhão
é outra a partir deste momento. Tenho certeza de que cada vez mais os
valores públicos e o interesse maior do Estado serão valorizados pelo
trabalho de cada parlamentar. E eu, nesse processo de instalação da TV
Assembleia, tive a oportunidade de visitar vários Estados e várias
Assembleias do Brasil pessoalmente ou através dos diretores desta
Casa, então posso dizer com toda a sinceridade que de todas elas a que
tem o melhor modelo de comunicação das que conheci, sem nenhuma
dúvida, é a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Visitei a
Assembleia de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte,
do Paraná, enfim, dos mais variados Estados da federação e encontrei
no Piauí um exemplo de honestidade, de correção, de simplicidade sim,
mas de funcionalidade. Pedi a colaboração do Senhor Presidente,
Themístocles, que prontamente nos ajudou em todas as etapas de
implantação do processo da televisão que hoje nós inauguramos, uma
televisão que, se tivéssemos que escolher uma palavra para representá-
la, eu gostaria de dizer que é uma televisão honesta. Honesta, porque
no seu processo de contratação obedeceu rigorosamente a todos os
mandamentos legais, à licitação e a todas as normas administrativas do
Direito brasileiro. É uma televisão honesta, porque é uma televisão
que nasce sabendo exatamente o seu papel, que não tem nenhum
interesse em concorrer com as televisões comerciais, mas que busca
unicamente informar bem o cidadão maranhense. Informar bem o cidadão
maranhense do que acontece aqui nesta Casa, do que cada representante

que aqui está faz em nome do povo maranhense, como se dará cada
voto, como se dará cada discussão, cada pronunciamento, cada discurso.
E será também uma extensão do trabalho de plenário, mas teremos a
cobertura do trabalho das comissões e das comissões parlamentares de
inquérito. E aí, Presidente Deputado Victor Mendes, que muito
trabalhou por esse processo de instalação da TV, nós poderemos fazer
parcerias com todas as instituições do Maranhão que tenham interesse
de informar bem o cidadão do nosso Estado. Faremos isso, tenho
certeza. E digo mais, tenho certeza de que os nossos próximos passos
serão ainda mais ousados, pois não há mais como deixarmos de pleitear
uma TV aberta. A TV fechada não é uma escolha pessoal desta Mesa
Diretora, a TV fechada será o primeiro passo de muitos passos que
terão que ser dados, mas é um primeiro passo que nos deixa honrados
em saber que teremos, com os parceiros que temos, a garantia da
informação a uma parcela cada vez maior de nossa população. Eu
gostaria de, ao encerrar este ato solene, dizer que tenho muita alegria
sim de ter tido a oportunidade de fazer parte desta Mesa Diretora,
deputado Joaquim, desembargadora Cleonice, parte da Mesa Diretora
que fez com que o Poder Legislativo do Maranhão pudesse chegar
diretamente sem intermediários, sem filtros e sem censura à casa de
milhares de maranhenses. Mais uma vez agradecendo a presença de
todos, de todos que aqui estão, de todos os funcionários que estão
trabalhando aqui neste ato, de todos que estão nos vendo e tenho
certeza de que são muitos. Quero agradecer mais uma vez, meus amigos
e minhas amigas, com a certeza de que esta Assembleia deu um passo
sem volta e de que o Maranhão terá um ambiente de maior qualidade na
sua democracia. Quero dizer que tenho a honra de encerrar esta
solenidade que mudou a história da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Muito obrigado e um grande abraço a todos. Ao encerrar esta sessão
com a presença de muitos deputados hoje aqui na Casa, o que eu sei
que será uma constância nos trabalhos legislativos do Maranhão neste
ano de 2011, quero aproveitar a oportunidade e fazer a leitura do
Edital de Convocação desta Casa, que é convocada extraordinariamente
para, a partir de amanhã, às 09h30, iniciar o processo de apreciação de
seis medidas provisórias enviadas para esta Casa, durante essa semana,
pela senhora governadora do Estado. Às 10 horas de amanhã, com a
certeza de que agora não estaremos sozinhos na apreciação dessas
matérias de interesse da população do Maranhão, teremos a companhia
de muitos e muitos maranhenses. Muito obrigado e mais uma vez um
abraço a todos.

O SENHOR MESTRE DE CERIMÔNIA JOSÉ SANTOS -
Convidamos a todos os senhores e senhoras para o descerramento da
placa de inauguração da TV Assembleia e para o coquetel que será
servido em seguida no hall à direita deste plenário. Muito obrigado e
tenham um bom dia.

1ª SESSÃO PREPARATÓRIA DE POSSE DOS DEPUTADOS
DO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2011 ÀS 09h30min.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARNALDO MELO

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARNALDO MELO – Senhores e Senhoras aqui presentes sejam todos
bem vindos. Solicito que todos tomem seus assentos para iniciarmos a
Sessão Preparatória da posse dos deputados eleitos do Estado do
Maranhão. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a primeira Sessão Preparatória da 17ª Legislatura, destinada ao
compromisso e posse dos Senhores e Senhoras Deputados e Deputadas
Estaduais diplomados em 16 de dezembro de 2010. Convido o
Deputado Manoel Ribeiro para compor a Mesa como Primeiro
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Secretário. Convido o Deputado Rubens Pereira Júnior para compor a
Mesa como Segundo Secretário. Convido o Prefeito da Cidade de São
Luís Dr. João Castelo para compor a Mesa. Eu convido o Secretário de
Estado e Ações Políticas Dr. Hildo Rocha para compor a Mesa.
Ouviremos agora a execução do Hino do Estado do Maranhão será
entoado pelo Tenor Alexandre Batista, acompanhado dos músicos
Henrique Duailibe e Rui Mário. Por gentileza, solicito que todos se
ponham de pé.

(Execução do Hino do Estado do Maranhão)

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARNALDO MELO – Proclamo os nomes dos Parlamentares, dos
Senhores e Senhoras Deputadas eleitos apresentados à Secretaria Geral
da Mesa conforme preceitua o Artigo 5º Parágrafo 2º do Regimento
Interno: Deputado Afonso Manoel, Deputado Alexandre Almeida,
Deputado André Fufuca, Deputado Antônio Pereira, Deputado Arnaldo
Melo, Deputado Bira do Pindaré, Deputado Camilo Figueiredo,
Deputado Carlos Amorim, Deputado Carlinhos Florêncio, Deputado
Carlos Filho, Deputado César Pires, Deputada Cleide Coutinho,
Deputado Dr. Pádua, Deputado Edilázio Júnior, Deputado Edson
Araujo, Deputado Eduardo Braide, Deputada Eliziane Gama, Deputada
Francisca Primo, Deputada Gardênia Castelo, Deputada Graça Paz,
Deputado Hélio Soares, Deputado Hemetério Weba, Deputado Jota
Pinto, Deputado Leo Cunha, Deputado Luciano Leitoa, Deputado
Manoel Ribeiro, Deputado Marcelo Tavares, Deputado Marcos Caldas,
Deputado Max Barros, Deputado Neto Evangelista, Deputado
Raimundo Cutrim, Deputado Raimundo Louro, Deputado Ricardo
Murad, Deputado Rigo Teles, Deputado Roberto Costa, Deputado
Rogério Cafeteira, Deputado Rubens Pereira Júnior, Deputado Stênio
Rezende, Deputada Valéria Macedo, Deputada Vianey Bringel,
Deputado Victor Mendes, Deputado José Carlos, estes foram os
deputados eleitos pelo Maranhão e que apresentaram a sua
documentação como exige o Regimento da Casa. Informo, Senhores
Deputados, que o compromisso se dará da seguinte forma: a Presidência
fará o termo de compromisso e cada parlamentar postado de pé e com
a mão direita estendida ao ser chamado pelo Primeiro Secretário
confirmará o compromisso com a seguinte expressão: “Assim o
prometo”. Alguma dúvida? Cada Deputado chamado pelo Senhor
Primeiro Secretário o Deputado Manoel Ribeiro, de pé, com a mão
estendida dirá “Assim o Prometo”. Convido a todos a se postarem, de
pé, para o compromisso de posse; a ser pronunciado pelo Senhor
Presidente. Eu vou estender primeiro minha mão, que eu faço logo o
meu compromisso, depois cada um dos colegas à medida que o
Secretário for chamando, estende a mão direita e com aquela frase
“Assim o Prometo”. Pois bem: Prometo manter, defender, 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. Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Afonso Manoel.

O SENHOR DEPUTADO AFONSO MANOEL - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Alexandre Almeida.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Assim
o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado André Fufuca.

O SENHOR DEPUTADO ANDRÉ FUFUCA - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Camilo Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO CAMILO FIGUEIREDO - Assim
o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Carlos Amorim.

O SENHIOR DEPUTADO CARLOS AMORIM - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO -
Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Carlos Filho.

O SENHOR DEPUTADO CARLOS FILHO - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputada Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Dr. Pádua.

O SENHOR DEPUTADO DR. PÁDUA - Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO – Deputado Edison Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDISON ARAÚJO – Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Assim o
prometo.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputada Eliziane Gama.

A SENHORA DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputada Francisca Primo.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputada Gardênia Castelo.

A SENHORA DEPUTADA GARDÊNIA CASTELO - Assim
o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputada Graça Paz.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ - Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Hemetério Weba.

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Jota Pinto.

O SENHIOR DEPUTADO JOTA PINTO - Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Léo Cunha.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA – Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Luciano Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO LUCIANO LEITOA - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Manoel Ribeiro.

O SENHOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Marcelo Tavares.

O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Raimundo Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM – Assim
o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Raimundo Louro.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO LOURO – Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Ricardo Murad.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO MURAD – Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Assim
o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Rubens Pereira Júnior.

O SENHOR DEPUTADO RUBENS PEREIRE JÚNIOR –
Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Stênio Rezende.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE – Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputada Valéria Macedo.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Assim o
prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputada Vianey Bringel.
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A SENHORA DEPUTADA VIANEY BRINGEL – Assim o

prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado Victor Mendes.

O SENHOR DEPUTADO VICTOR MENDES – Assim o
prometo.

 O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Deputado José Carlos.

O SENHOR DEPUTADO JOSÉ CARLOS – Assim o prometo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MANOEL RIBEIRO - Senhor Presidente chamado
todos os deputados, todos se comprometeram.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARNALDO MELO – Declaro empossados todos os deputados e
deputadas que prestaram juramento nesta manhã, juramento
constitucional. Quero convidar os deputados eleitos para subirem até
aqui a Mesa para que nós possamos fazer uma foto oficial. Quero
agradecer a presença do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado
Luis Fernando; Secretário Chefe da Casa Civil, do Excelentíssimo Senhor
Eduardo Jorge Nicolau; Subprocurador Geral de Justiça, Excelentíssimo
Senhor José Augusto Oliveira; Reitor da Universidade Estadual do
Maranhão muito obrigado pela sua presença magnífica, Excelentíssima
Senhora Desembargadora Nelma Sarney muito obrigada pela sua
presença, agradecemos a presença de outros secretários demais
autoridades e todos os presentes prefeitos, vereadores, todos sintam-
se cumprimentados nessa manhã. Não havendo nada a tratar declaro
encerrada a presente sessão lembrando aos senhores e senhoras
deputados e deputadas parlamentares empossados da realização da
segunda sessão preparatória a ser realizada às 11h30min para a eleição
da Mesa Diretora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ARNALDO MELO – Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a
presente Sessão.

2ª SESSÃO PREPARATÓRIA DE ELEIÇÃO DA MESA
DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2011 ÀS 11h30min.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CAMILO FIGUEIREDO

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CAMILO FIGUEIREDO - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Segunda Sessão Preparatória, convocada com
a finalidade de realização da eleição da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, para o primeiro biênio, no período
de 1º de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro de 2013, conforme o artigo 6º
do Regimento Interno deste poder. Convido para compor a Mesa o
Deputado Rubens Júnior e o Deputado Victor Mendes. Com a palavra
o Senhor Segundo Secretário para a leitura do texto bíblico.

 O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR (lê texto Bíblico) - Texto
Bíblico lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CAMILO FIGUEIREDO - Com a palavra o Senhor Primeiro Secretário

para fazer a leitura dos nomes dos candidatos registrados nos seus
devidos cargos, junto à Secretaria Geral da Mesa.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - O Secretário Geral da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuições conferidas pelo parágrafo único, do artigo 8º do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e em virtude da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão para o 1º biênio da 17ª legislatura, que ocorrerá às
11h30 do dia 1º de fevereiro de 2011, torna público a relação dos
candidatos inscritos e os cargos a quem concorrem, protocolados na
Seção de Protocolo da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão:
Chapa União pelo Maranhão, composta pelos seguintes membros:
Presidente Deputado Arnaldo Melo, Primeiro Vice-Presidente
Deputado Marcos Caldas, Segundo Vice-Presidente Deputado Neto
Evangelista, Terceiro Vice-Presidente Deputado Afonso Manoel, Quarto
Vice-Presidente Deputada Francisca Primo. Primeiro Secretário
Deputado Hélio Soares, Segundo Secretário Deputado Jota Pinto,
Terceiro Secretário Deputado Edilázio Júnior e Quarta Secretária
Deputada Cleide Coutinho. A Chapa 2 - Esta é a denominação dessa
outra chapa, composta pelos seguintes membros: Presidente Deputado
Manoel Ribeiro, Primeiro Vice-Presidente Deputado Antonio Pereira,
Segundo Vice-Presidente Deputado Rigo Teles, Terceiro Vice-Presidente
Deputado César Pires, Quarto Vice-Presidente Deputado Carlos Filho.
Primeira Secretária Deputada Vianey Bringel, Segunda Secretária
Deputada Graça Paz, Terceira Secretária Deputada Valéria Macedo e
Quarto Secretário Deputado Roberto Costa. Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CAMILO FIGUEIREDO - Vou franquear a palavra, por dez minutos,
a um representante de cada chapa, se assim quiserem fazer uso da
palavra.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - A Chapa
União pelo Maranhão, declina.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CAMILO FIGUEIREDO - Passaremos à votação. Peço aos deputados
que indiquem. O Deputado Arnaldo como candidato a presidente em
uma chapa e o Deputado Manoel Ribeiro, que indiquem dois
escrutinadores para trabalharem junto à Mesa. De preferência, deputado
Arnaldo, que não seja candidato.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor
Presidente, indico o Deputado Bira e o Deputado Raimundo Louro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CAMILO FIGUEIREDO - Só um deputado, um de cada chapa.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
Bira.

O SENHOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO – Eu confio
na Mesa e delego poderes à Mesa para escolher.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CAMILO FIGUEIREDO – Deputado Carlos Amorim. Deputado Bira
e o Deputado Carlos Amorim. Os deputados poderão votar na Chapa
União pelo Maranhão, encabeçada pelo Deputado Arnaldo Melo; ou
na Chapa 2 que tem como candidato a presidente o Deputado Manoel
Ribeiro. O voto será individual e nominal, vamos iniciar a votação.
Com a palavra o Senhor Primeiro Secretário para fazer a chamada
nominal do deputado votante, que proclamará seu voto na chapa ou
em candidato individual e o Segundo Secretário repetirá o voto
confirmando.
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DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Afonso
Manoel?

O SENHOR DEPUTADO AFONSO MANOEL - Meu voto
é na Chapa 1, na chapa presidida pelo Deputado Arnaldo Melo, a
chapa completa. Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Afonso
Manoel vota pela Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Alexandre
Almeida?

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Voto
na Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Alexandre
Almeida, União pelo Maranhão, chapa completa.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado André
Fufuca?

O SENHOR DEPUTADO ANDRÉ FUFUCA - Voto na Chapa
União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - O Deputado André
Fufuca, chapa completa, União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Antonio
Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Chapa 2.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Antonio
Pereira, chapa completa, Chapa 02.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Bira do
Pindaré?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Perdão, Senhor Primeiro
Secretário, Deputado Arnaldo Melo na minha lista.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Desculpa, Deputado, pulei o
candidato a Presidente Deputado Arnaldo. Como vota o Deputado
Arnaldo Melo?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Chapa União
pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Arnaldo
Melo, Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Bira do Pindaré?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Chapa
União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Bira, União
pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Camilo
Figueiredo?

O SENHOR DEPUTADO CAMILO FIGUEIREDO - Chapa
2.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Camilo
Figueiredo, Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Carlinhos
Florêncio?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Voto
na Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Carlinhos
Florêncio, União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como é que vota o Deputado
Carlinhos Amorim?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS AMORIM - Antes
de manifestar o meu voto, eu gostaria de tecer algumas considerações
acerca do processo à sucessão da Mesa Diretora, dizer que o nosso
partido o PDT, formado por quatro deputados, Carlos Amorim, Camilo
Figueiredo, Graça Paz e Valéria Macedo desde o princípio da discussão
da Mesa Diretora, nós estamos discutindo exaustivamente a eleição,
ouvindo inclusive colegas do PDT acerca do processo sucessório,
inicialmente delineou-se uma chapa única de consenso tendo todos os
partidos e Blocos partidários contemplados na chapa que estaria
concorrendo, houve uma mudança, mas o PDT mantêm-se firme na
sua posição por estar representado nessa Chapa, por ter o nosso
Bloco Partidário também representando. Entendemos também que essa
Chapa que vamos votar tem plenas condições de defender muito bem
os interesses de todos os deputados que aqui estão lutando pelas
causas da nossa população, da sua cidade, das suas regiões. Portanto,
Carlos Amorim vota na Chapa 2 e pede aos colegas que nos acompanhe.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Carlos Amorim Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Carlos
Filho?

O SENHOR DEPUTADO CARLOS FILHO – Chapa 2.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Carlos Filho,
Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado César
Pires?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR FILHO - Chapa 2.
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DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado César Pires,
Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota a Deputada Cleide
Coutinho?

A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO – União
pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputada Cleide
Coutinho, Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Dr.
Pádua?

O SENHOR DEPUTADO DOUTOR PÁDUA – União pelo
Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Dr. Pádua,
União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Edilázio
Júnior?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pela
harmonia, pela paz e pela humildade, União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Edilázio
Júnior vota Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Edson
Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Chapa União
pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Edson
Araújo, Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o Deputado Eduardo
Braide?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Chapa
União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Eduardo
Braide Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota a Deputada Eliziane
Gama?

A SENHORA DEPUTADA ELIZIANE GAMA – Chapa
União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputada Eliziane Gama
Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota a Deputada Francisca
Primo?

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Chapa
União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputada Francisca
Primo, Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota a Deputada Gardênia
Castelo?

A SENHORA DEPUTADA GARDÊNIA CASTELO – Chapa
União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Gardênia
Castelo, Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota a Deputada Graça
Paz?

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ – Chapa 2

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputada Graça Paz,
Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Hélio
Soares?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Pela igualdade
Chapa União presidida por Arnaldo Melo.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Hélio Soares,
Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado
Hemetério Weba?

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA– Voto na
Chapa 2

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Hemetério
Weba, vota na Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Jota
Pinto?

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO – Chapa União pelo
Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Jota Pinto,
União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Leo
Cunha?
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O SENHOR DEPUTADO LEO CUNHA – União pelo
Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Leo Cunha,
União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Luciano
Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO LUCIANO LEITOA - Chapa União
pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Luciano
Leitoa, Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Manoel
Ribeiro?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Manoel Ribeiro, Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Marcelo
Tavares?

O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES – Chapa
União pelo Maranhão, Presidente Arnaldo Melo.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Marcelo
Tavares, Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Marcos
Caldas?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Não há
democracia sem Parlamento livre, sempre foi dito, Chapa União pelo
Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Marcos
Caldas, Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Max
Barros?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Chapa 2.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Max Barros,
Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Neto
Evangelista?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA– Chapa
União pelo Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Neto
Evangelista, Chapa União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Raimundo
Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM – Antes,
eu queria justificar meu voto. Como eu dizia há pouco ao Carlos Amorim
que eu fiquei envergonhado no confinamento de três dias. Não
acreditamos. Eu pessoalmente não acredito nós deputados termos que
se esconder para vir votar, Chapa 2.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Raimundo
Cutrim, Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o deputado Raimundo
Louro?

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO LOURO - União
pelo Maranhão, Arnaldo Melo.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o deputado Ricardo
Murad?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Ricardo
Murad, Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o Deputado Rigo
Teles?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Rigo Teles,
Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES - Como vota o deputado Roberto
Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Eu voto
pela minha consciência e voto, acima de tudo, pela fidelidade ao meu
grupo político, Chapa 2.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Roberto
Costa, Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o deputado Rogério
Cafeteira?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Por
uma Assembleia independente, eu voto Chapa 1, Arnaldo Melo
Presidente.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Rogério
Cafeteira, União pelo Maranhão.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o deputado Rubens
Pereira Júnior?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - União pelo Maranhão.
Deputado Rubens Pereira Júnior, União pelo Maranhão.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o deputado Stênio
Rezende?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Stênio
Rezende vota Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota a deputada Valéria
Macedo?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputada Valéria
Macedo vota na Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota a deputada Vianey
Bringel?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputada Vianey
Bringel vota Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – O próximo deputado Victor
Mendes. Eu voto na Chapa 2.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Deputado Victor
Mendes vota na Chapa 2.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VICTOR MENDES – Como vota o deputado José
Carlos?

O SENHOR DEPUTADO JOSÉ CARLOS – Chapa 1 pelo
Maranhão.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado José Carlos,
União pelo Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CAMILO FIGUEIREDO – Solicito ao deputado Bira do Pindaré que
informe o resultado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Quero
anunciar oficialmente o resultado da votação da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Chapa União Pelo Maranhão: 25
votos. Chapa 2: 17 votos. Nenhum voto branco, nenhum voto nulo,
nenhuma abstenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CAMILO FIGUEIREDO – Declaro eleita a Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para o primeiro biênio
da 17ª Legislatura. Para presidente, o deputado Arnaldo Melo; Primeiro
Vice-Presidente: deputado Marcos Caldas; Segundo Vice-Presidente:
deputado Neto Evangelista; Terceiro Vice-Presidente: deputado Afonso
Manoel; Quarto Vice-Presidente: deputada Francisca Primo; Primeiro
Secretário: deputado Hélio Soares; Segundo Secretário: deputado Jota
Pinto;Terceiro Secretário: deputado Edilásio Junior; Quarto Secretário:
deputada Cleide Coutinho. Convido o Senhor Presidente eleito,
deputado Arnaldo Melo; o Primeiro Secretário, deputado Hélio Soares;
o Segundo Secretário, deputado Jota Pinto, para assumirem a direção
dos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE ELEITO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO DEPUTADO
ARNALDO MELO – Senhores deputados, senhoras deputadas,
ilustres colegas membros da Mesa, deputado Hélio Soares, Primeiro
Secretário, deputado Jota Pinto, Segundo Secretário da Mesa eleito.
Hoje tivemos uma eleição e uma sessão legislativa histórica para o
Maranhão. Uma eleição através da qual nós procuramos, da forma
mais democrática, conduzir o processo de condução dos deputados
que haveriam de dirigir o Legislativo do Estado do Maranhão. É com
profunda satisfação e imensa honra que eu agradeço a todos os
deputados e deputadas que confiaram os seus votos ao deputado
Arnaldo Melo que tem também a satisfação de marcar nesta Casa o
sexto mandato que inicia hoje de forma ininterrupta, agradecendo a
cada de um de V.Exas., colegas deputados, que confiaram e que me
credenciaram para um cargo tão importante e de tamanha
responsabilidade. Estarei atento, vigilante em todos os sentidos para
que possamos tratar bem e de forma responsável o Estado do
Maranhão. Aos colegas deputados que não votaram no deputado
Arnaldo Melo eu quero dizer que pretendo, juntamente com meus
pares que compõem a Mesa, administrar esta Casa compreendendo a
complexidade, a heterogeneidade do Poder Legislativo, já que nós somos
42 deputados com a mesma legitimidade, com a mesma
representatividade, eleitos pela vontade do povo do Maranhão.
Portanto, estendo a minha mão a todos os colegas deputados que por
uma razão ou outra não puderam votar em mim. A minha compreensão
legislativa me autoriza a dizer que o Parlamento é a Casa de todo o
povo do Maranhão, portanto, que todos compreendam que o embate
eleitoral, a disputa pelo comando da Casa se encerrou no momento em
que foi declarada empossada a nova Mesa Diretora. Então, daqui para
frente, que todos nós procuremos contribuir para que possamos fazer
aquela gestão, aquela administração com que nós sempre sonhamos. O
Legislativo Maranhense tem crescido muito nos últimos anos, e eu
tive a felicidade de ver a maior transformação que o Parlamento
maranhense sofreu nos últimos anos. Quero pedir, de forma humilde,
a cada deputado desta Casa que me ajude a construir um grande momento
para o Maranhão Legislativo a fim de que nós possamos nos nivelar
com as casas legislativas de todo o Brasil e o Maranhão procure ser
cada vez mais um Estado respeitado. O Legislativo do Maranhão será
com certeza um dos melhores legislativos do Brasil, porque será dirigido
com simplicidade e eu acredito nas coisas simples. Foi com esta
humildade e esta simplicidade que um grupo de deputados e deputadas
me ungiu de forma inusitada para que eu assumisse um compromisso
de responsabilidade de dirigir esta Casa. Quero, portanto, dizer
diretamente a cada um dos senhores e senhoras, destes 25 votos a mim
confiados, que tenho, como eu disse, a mesma representatividade dos
outros, mas eu quero me dirigir principalmente a V.Exas. para pedir a
cada um dos colegas que continue me dando a sua mão e o seu crédito
e que estejam todos sempre ao meu lado para orientar cada medida que
nós precisarmos tomar aqui e ter a capacidade de dizer “não” quando
tiver de dizer e dizer “sim” sempre que for possível. Este Poder
Legislativo procurará trabalhar de forma única com os outros poderes,
porque é assim que a Constituição exige num País que vive a democracia.
Nós trabalharemos em harmonia com os poderes, é muito importante
que o Poder Legislativo esteja harmônico com o Poder Judiciário. É
muito importante que o Poder Legislativo esteja harmônico com o
Executivo. Mas é muito mais importante que haja a respeitabilidade, a
representatividade de qualquer homem e qualquer mulher que veio
para esta Casa. Muito obrigado àquele deputado que teve menos votos
no Maranhão e muito obrigado a todos aqueles que tiveram mais voto
no Maranhão. A nossa representatividade é a mesma neste plenário, de
modo que respeitaremos as vertentes políticas, que cada um defenda o
seu ideal aqui nessa Casa, a Casa do Povo, que cada um honre seus
compromissos de campanha, que defenda os seus pontos de vista nas
questões plenárias ou nas comissões, mas principalmente que nós não
andemos patrulhando o comportamento de nenhum colega. Nós
queremos sim, uma relação amistosa, uma relação amadurecida que o
País nos impõe, que o Maranhão precisa se impor como um dos grandes
Estados dessa Nação. Nós queremos dizer a todos vocês que, nós
temos uma ligação política com a Governadora Roseana Sarney, em
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quem eu votei para governadora, para quem eu pedi votos para a
governadora, votei na Presidenta Dilma Rousseff, votei nos senadores
Lobão e João Alberto e alguns deputados federais. Sinto-me legitimo
não porque pertenço a essa ala, sinto-me legitimo porque sou um
homem maranhense com seis mandatos de deputado e que sempre
procurei zelar com honradez pela dignidade, de modo que, peço a
contribuição da sociedade, a contribuição de todos que me ouvem,
para que nós possamos fazer a grande gestão de continuidade a esses
presidentes que trabalharam corretamente por esse parlamento. E quero
neste rol de presidentes citar o Deputado Marcelo Tavares, que agora
entrega a presidência de forma altaneira e de cabeça alta. Deputado
Marcelo Tavares, ex-presidente desta Casa, eu quero lhe agradecer não
apoio desse voto apenas, mas principalmente pelos momentos de
dignidade que V. Ex.ª deu a esta Casa. E ao povo do Maranhão o meu
agradecimento e pedido humilde de compreensão, a minha mulher, a
minhas filhas, a minha neta, aos meus irmãos, a minha mãe que talvez
esteja me ouvindo esta hora, pelo tempo que não pude ficar com
vocês, o tempo que roubo da minha família para dedicar ao povo do
meu Estado, ao povo do Maranhão, e que Deus ilumine meus passos
e peço ajuda de todo povo do Maranhão, para que a cada dia mais eu
possa ter a capacidade de vislumbrar os caminhos melhores para o
Maranhão. Muito obrigado a todos vocês e declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da 1ª Sessão Ordinária da Convocação
Extraordinária da Quarta da Sessão Legislativa da Décima Sexta
Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada em vinte e oito de janeiro do ano de dois mil e onze.

Presidente Senhor Deputado Marcelo Tavares.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Antônio Pereira.
Segundo Secretário Senhor Deputado Valdinar Barros.

Às dez horas, presentes os Senhores Deputados: Alberto
Franco, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlos Alberto Milhomem,
Chico Leitoa, Cleide Coutinho, Fábio Braga, Fátima Vieira, Fufuca
Dantas, Gardênia Castelo, Graça Paz, Helena Barros Heluy, Hélio
Soares, Irmão Carlos, João Batista, José Lima, Manoel Ribeiro, Marcelo
Tavares, Márcia Marinho, Marcos Caldas, Pavão Filho, Rigo Teles,
Rubens Pereira Júnior, Stênio Rezende e Valdinar Barros. Ausentes:
Afonso Manoel, Antônio Carlos Bacelar, Camilo Figueiredo, Carlos
Amorim, Carlos Braide, Carlos Filho, César Pires, Domingos Paz,
Edivaldo Holanda, Eliziane Gama, Paulo Neto, Pavão Filho, Penaldon
Jorge, Raimundo Cutrim, Ricardo Murad, Roberto Costa e Valdivino
Cabral.  O Senhor Presidente determinou a leitura do Edital de
Convocação Extraordinária da Assembléia Legislativa do Maranhão
para apreciação das Medidas Provisórias nºs: 061, 062, 085, 086, 087
e 088/11, as quais foram encaminhadas a publicação. Inscritos no
Pequeno Expediente ouviu-se os Deputados Rubens Pereira Júnior,
Pavão Filho, Alberto Franco, José Lima, Manoel Ribeiro e a Deputada
Helena Barros Heluy. Não houve matéria para ser apreciada na Ordem
do Dia, assim como não houve orador inscrito no primeiro horário do
Grande Expediente. No tempo destinado aos Blocos Parlamentares,
ouviu-se o Deputado Chico Leitoa pelo Bloco Parlamentar de Oposição
e Arnaldo Melo pelo Bloco Parlamentar Democrático. No Expediente
Final ouviu-se o Deputado Marcelo Tavares. Nada mais havendo a
tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e considera
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, em São Luís, 28 de janeiro de
2011.

Ata da Centésima Vigésima Oitava Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Sexta Legislatura da
Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezesseis de dezembro do ano de dois mil e dez.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pereira.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio
Rezende.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Irmão
Carlos.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Alberto Franco, Antônio Bacelar, Antonio Pereira, Arnaldo
Melo, Camilo Figueiredo, Carlos Alberto Milhomem, Carlos Amorim,
Chico Leitoa, Domingos Paz, Edivaldo Holanda, Francisco Gomes,
Fufuca Dantas, Helena Barros Heluy, Irmão Carlos, João Batista, José
Lima, Joaquim Nagib Haickel, Jura Filho, Marcelo Tavares, Max Barros,
Nonato Aragão, Pavão Filho, Penaldon Jorge, Ricardo Murad, Rigo
Teles, Stênio Rezende e Valdinar Barros. Ausentes: Afonso Manoel,
Carlos Braide, Carlos Filho, César Pires, Cleide Coutinho, Eliziane
Gama, Fátima Vieira, Gardênia Castelo, Graça Paz, Hélio Soares,
Marcos Caldas, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Rubens Pereira Júnior
e Victor Mendes.  O Senhor Presidente declarou aberta a sessão. “Em
nome do povo e invocando a proteção de Deus”. Determinou a leitura
do texto bíblico, do resumo da ata da sessão anterior, que foi considerado
aprovado e do seguinte expediente: Substitutivo ao Projeto de Lei nº.
199/10, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do
Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2011. Projeto de
Lei n°. 239/10, da Deputada Gardênia Castelo, que considera de
utilidade pública, a Associação Maranhense de Supermercados –
AMASP; Projeto de Lei nº. 247/10, do Deputado Jura Filho, que
altera o dispositivo da Lei 7.527 de 30 de junho de 2000, a qual
modificou os dispositivos da Lei 3.174 de 10.09.1971, que cria o
Município de Paulo Ramos e Ratifica os atuais limites com Lago da
Pedra, Marajá do Sena, Brejo de Areia, Vitorino Freire e Bom Lugar.
Projeto de Lei n°. 248/10, da Deputada Gardênia Castelo, que considera
de Utilidade Pública, a Associação Comunitária São Francisco de Assis,
com sede e fórum no Município de Graça Aranha. Requerimento n°.
294/10, do Deputado Joaquim Nagib Haickel, solicitando que sejam
discutidos e votados em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei nº. 246/10 e a Resolução Legislativa nº.
030/10, que dispõe sobre o Adicional de Qualificação – AQ dos
Servidores da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão. Indicação
n°. 598/10, do Deputado Irmão Carlos, a Governadora do Estado,
Senhora Roseana Sarney, solicitando a pavimentação da BR-010, no
trecho que liga o Município de Açailândia ao Município de Rondon do
Pará, possibilitando o transito de mercadorias e de pessoas. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa para leitura o Senhor Presidente
deferiu a indicação acima mencionada e encaminhou o expediente à
publicação. Não houve oradores inscritos no Pequeno Expediente,
nem “quorum” regimental para apreciar a matéria que ficou transferida
para a próxima sessão ordinária. Não havendo orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente, no tempo destinado ao Bloco
Parlamentar Democrático ouviu-se o Deputado Penaldon Jorge
destacou a eleição do Desembargador Marcelo Carvalho para presidir
a Escola Superior da Magistratura – ESMAM, disse ainda ser ele uma
pessoa que realmente dignifica o Poder Judiciário a Escola da
Magistratura vai estar muito bem representada na sua presidência, por
ser portador de um espírito conciliador e acima de tudo, age com muita
justiça, o Deputado também registrou a reeleição do Conselheiro Edmar
Cutrim para a presidência do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão. Ele ressaltou que Edmar Cutrim, por unanimidade foi
reconduzido a presidência daquela Corte, onde certamente saberá mais
uma vez dar os préstimos, os cuidados que a administração das contas
públicas precisam nos dias de hoje para com todos os seus pares. Por
fim, o Deputado Rigo Teles também falou sobre a reeleição do ex-
Deputado Edmar Cutrim para Presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão e em seguida, destacou a formatura da primeira
turma de Enfermagem do Centro de Ensino Superior de Barra do Corda,
ligado à Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. Ele recordou
que o Centro de Barra do Corda foi um dos primeiros instalados fora
da capital maranhense, como estratégia de descentralização e
democratização do ensino promovidos pela UEMA. Assim, o Deputado
parabenizou a turma de formandos de Enfermagem de Barra do Corda,
e a todos os Deputados que se empenharam na implantação de projetos
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de Centro de Estudos Superiores da UEMA em outros municípios.
Por fim o Deputado Alberto Franco também fez o registro da eleição
consensual que ocorreu ontem no Tribunal de Contas o Estado do
Maranhão, quando o Conselheiro Edmar Cutrim foi eleito pela terceira
vez Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. O
Deputado assinalou que o fato merece destaque, primeiro porque o
conselheiro Edmar Cutrim é egresso desta Casa, e a sua atuação nos
dois primeiros mandatos que exerceu como Presidente daquele Tribunal,
honrou o Parlamento e contemplou a sociedade com uma gestão austera,
ética e transparente. Pelo Bloco Parlamentar de Oposição não houve
orador indicado pela liderança. No Expediente Final não houve orador
inscrito. Para constar foi lavrada a presente ata que lida e considerada
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, em São Luís, 16 de dezembro
de 2010. Deputado Antônio Pereira - Presidente, em exercício.
Deputado Stênio Rezende - 1º Secretário, em exercício. Deputado Irmão
Carlos - 2º Secretário, em exercício.
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