DIÁRIO DAASSEMBLEIA

QUARTA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2019 1
ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
ANO XLVI - Nº 001 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2019. EDIÇÃO DE HOJE: 10 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO EXTRAORDINÁRIO DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA
SUMÁRIO
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE.........................................03

TERMO DE COMPROMISSO......................................................07

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO GOVERNADOR...................03

DECLARAÇÃO DE BENS.............................................................08

MESA DIRETORA

Deputado Othelino Neto
Presidente
1.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (PDT)
2.° Secretário: Deputado Stênio Rezende (DEM)
3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (MDB)
Procuradora da Mulher: Dep. Valéria Macedo (PDT)

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (PEN)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
06. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
09. Deputado Fábio Braga (SD)
10. Deputado Fábio Macedo (PDT)
11. Deputada Francisca Primo (PC do B)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
13. Deputado Hemetério Weba (PP)
14. Deputado Júnior Verde (PRB)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

15. Deputado Marcos Caldas (PTB)
16. Deputado Neto Evangelista (DEM)
17. Deputado Othelino Neto (PC do B)
18. Deputado Paulo Neto (DEM)
19. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
20. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
21. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
22. Deputado Ricardo Rios (PDT)
23. Deputado Rogério Cafeteira (DEM)
24. Deputado Stênio Rezende (DEM)
25. Deputada Valéria Macedo (PDT)
26. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
02. Deputada Graça Paz (PSDB)
03. Deputado Max Barros (PMB)
04. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
02. Deputado Léo Cunha (PSC)
03. Deputado Sérgio Frota (PR)
04. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER
Deputado Max Barros

LÍDER
Deputado Vinicius Louro

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO
01. Deputada Andréa Murad (PRP)
02. Deputada Nina Melo (MDB)
03. Deputado Roberto Costa (MDB)
04. Deputado Sousa Neto (PRP)

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

PV - PSD
01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado César Pires (PV)
03. Deputado Edilázio Júnior (PSD)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

LICENCIADOS
01. Deputado Alexandre Almeida (PSDB)

2

QUARTA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2019

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

COMISSÕESPERMANENTESDAASSEMBLEIALEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)
I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Suplentes

Titulares

Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICEPRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Glacimar Fernandes

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Leibe Barros

Suplentes

Titulares

Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICEPRESIDENTE
Dep. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Edson Araújo

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Nadja Silva

Suplentes

Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Rigo Teles

VICEPRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:00
SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

Suplentes

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICEPRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 09:00
SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Suplentes

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes

Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
Deputado Rigo Teles

Suplentes

Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

Suplentes

Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

X - Comissão de Ética

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICEPRESIDENTE
Dep. Edson Araújo

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Eunes Borges

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Célia Pimentel

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes

Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

XII - Comissão de Segurança Pública

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Suplentes

Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares

Titulares

Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

V - Comissão de Saúde
Titulares

Suplentes

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Flo rêncio
Deputado Hemetério Weba

IV - Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Titulares

Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICEPRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICEPRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Lúcia Maria

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado CaboCampos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes

Deputado Edson Araújo
DeputadoEdivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

DIÁRIO DAASSEMBLEIA

Ata da Sessão Solene para a Cerimônia de Compromisso
e Posse dos Senhores Flávio Dino de Castro e Costa e Carlos
Orleans Brandão Júnior para os Cargos de Governador e ViceGovernador do Estado do Maranhão respectivamente, realizada
na Assembleia Legislativa do Maranhão, no dia primeiro de
janeiro de dois mil e dezenove.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio
Lula.
As dezesseis horas, em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene para a Cerimônia
de Compromisso e Posse dos Senhores Flávio Dino de Castro e Costa
e Carlos Orleans Brandão Júnior respectivamente para os Cargos de
Governador e Vice-Governador do Estado do Maranhão, nos termos
que determina o Inciso VI do Artigo 31, combinado com o Artigo 58 da
Constituição do Estado do Maranhão. Em seguida, a Comissão
Composta pelos Deputados Estaduais Bira do Pindaré, Professor
Marco Aurélio e Fábio Macedo conduziu até a Mesa dos Trabalhos as
seguintes autoridades: o Presidente do Tribunal de Justiça, Senhor
José Joaquim F. dos Anjos; o Deputado Federal e Senador Diplomado,
Senhor Weverton Rocha, a Deputada Federal e Senadora Diplomada,
Senhora Eliziane Gama; o Deputado Federal, Senhor Rubens Pereira
Júnior; o Procurador Geral da Justiça, Senhor Luís Gonzaga Martins;
o Segundo Secretário em Exercício, Deputado Zé Inácio Lula; o Prefeito
Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; o Presidente
da Câmara Municipal de São Luís, o Vereador Osmar Filho; o Juíz de
Direito e Diretor do Fórum da Justiça Federal, Senhor José Valterson
de Lima e o Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Maranhão,
Deputado Ricardo Rios. Na sequência, outra Comissão composta pelos
Deputados Estaduais Neto Evangelista, Ricardo Rios e Rogério Cafeteira
conduziu até a Mesa dos Trabalhos, os Senhores Flávio Dino de Castro
e Costa e Carlos Orleans Brandão Júnior. Em ato contínuo, o Presidente
solicitou que todos se postassem em posição de respeito para a
execução do Hino Nacional Brasileiro, mantendo-se nessa posição para
a tomada de compromisso e posse do Senhor Flávio Dino de Castro e
Costa que assumiu o compromisso de “manter, defender e cumprir a
Constituição do Brasil e do Maranhão, observar as leis, promover o
bem geral do povo do Maranhão e desempenhar com fidelidade as
funções de Governador do Estado do Maranhão”. Assim, o Presidente
o declarou empossado no Cargo de Governador do Estado do
Maranhão. Na sequência, o Primeiro Secretário, Deputado Ricardo
Rios fez a leitura do Termo de Posse, que foi assinado por ele, pelo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
Deputado Othelino Neto; pelo Governador Flávio Dino e pelo Segundo
Secretário em exercício, Deputado Zé Inácio Lula. Em seguida, o
Presidente convidou todos a se postarem em posição de respeito para
tomada de posse do Senhor Carlos Orleans Brandão Júnior no Cargo
de Vice-Governador do Estado do Maranhão, que também firmou o
compromisso de “manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil
e do Maranhão, observar as leis, promover o bem geral do povo do
Maranhão e desempenhar com fidelidade as funções de Vice-Governador
do Estado do Maranhão”. Em ato contínuo, o Presidente o declarou
empossado e solicitou ao Primeiro Secretário que proferisse a leitura
do Termo de Compromisso e Posse do Vice-Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Júnior. Concluída a leitura, o Termo de Posse foi
assinado pelo Vice-Governador conjuntamente com o Presidente, o
Primeiro e o Segundo Secretários desta Assembleia Legislativa. Na
sequência o Presidente concedeu a palavra ao Governador do Estado
do Maranhão, que antes de realizar seu pronunciamento assinou Atos
Administrativos de relevância para o Estado do Maranhão a saber: 1)
Medida Provisória – política educacional “Escola Digna”, com vistas à
promoção, qualificação e formação continuada dos profissionais da
área, construir novos prédios escolares, entre outras finalidades; 2)
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Decreto Pacto pelo fortalecimento da aprendizagem - Escola Digna,
visando ao fortalecimento da parceria entre as Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação, por meio do desenvolvimento de ações
destinadas à melhoria dos indicadores e à concretização das metas dos
planos de educação; 3) Decreto- Cheque Cesta Básica, que regulamenta
a lei que institui o Programa “Cheque Cesta Básica”; 4) Edital Cheque
Minha Casa - edital de chamamento público para cadastramento de
famílias no Programa Cheque Minha Casa; 5) Decreto que regulamenta
os procedimentos relacionados à gestão, apoio, fomento a projetos
com soluções de base tecnológica e inovadoras, bem como cessão de
uso de imóveis e disponibilização de espaço em prédios
compartilhados como medidas de incentivo à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo. Em seguida, o
Governador Flávio Dino discorreu sobre o seu compromisso com o
povo do Maranhão, afirmando que se sente motivado a realizar um
segundo mandato ainda melhor que o primeiro, ressaltando seu
comprometimento com o equilíbrio fiscal bem como com a realização
de um governo probo e honesto e com o respeito aos Direitos Humanos.
Para concluir, reafirmou sua fé na democracia. Na sequência, o Presidente
convidou todos a se postarem em posição de respeito para execução
do Hino do Maranhão, bem como a participarem da cerimônia militar
de desfile das tropas no Parlatório da Assembleia Legislativa do
Maranhão. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada
a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
01 de janeiro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado José Inácio Lula Segundo Secretário em exercício.

SESSÃO SOLENE PARA COMPROMISSO E POSSE
DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO E DO VICE-GOVERNADOR
CARLOS BRANDÃO
COMPOSIÇÃO DA MESA:
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO
O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM
FIGUEIREDO DOS ANJOS
O SENHOR DEPUTADO FEDERAL WEVERTON ROCHA
A SENHORA DEPUTADA FEDERAL ELIZIANE GAMA
O SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR
O SENHOR VEREADOR OSMAR FILHO
O SENHOR JUIZ FEDERAL JOSÉ VALTERSON DE LIMA
O SENHOR PROCURADOR LUIZ GONZAGA MARTINS
COELHO
O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a Sessão Solene convocada para a cerimônia de compromisso e
posse do Senhor Flávio Dino e do Senhor Carlos Brandão nos termos
do que determina o inciso 6º do artigo 31 combinado com o artigo 58 da
Constituição do Estado do Maranhão. Nomeio uma comissão composta
pelos Deputados Estaduais Bira do Pindaré, Marco Aurélio e Fábio
Macedo para conduzir à Mesa dos trabalhos as seguintes autoridades:
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos. Excelentíssimo Senhor Weverton Rocha, Deputado Federal e
Senador diplomado. Excelentíssima Senhora Eliziane Gama, Deputada
Federal e Senadora diplomada. Excelentíssimo Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, Prefeito de São Luís. Excelentíssimo Senhor Vereador Osmar
Filho, Presidente da Câmara de Vereadores de São Luís. Excelentíssimo
Senhor José Valterson de Lima, Juiz Federal, Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Maranhão. Excelentíssimo Senhor Luiz Gonzaga Martins
Coelho, Procurador-Geral de Justiça. Excelentíssimo Senhor Deputado
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Estadual Ricardo Rios, Primeiro Secretário da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa. Excelentíssimo Senhor Zé Inácio Lula, Segundo
Secretário da Mesa Diretora em exercício. Nomeio uma comissão
composta pelos Deputados Estaduais Neto Evangelista, Rogério
Cafeteira e Ricardo Rios para conduzir à Mesa dos trabalhos os
Senhores Flávio Dino e Carlos Brandão. Solicito a todos que se postem
em posição de respeito para ouvirmos o Hino Nacional do Brasil,
interpretado pelo cantor Guilherme Júnior, acompanhado pelo tecladista
Jonas Torres. Peço que que se mantenham em posição de respeito para
a tomada de compromisso e posse do Senhor Flávio Dino no cargo de
Governador do Estado do Maranhão.
O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO FLÁVIO DINO – Prometo defender, manter, cumprir
a Constituição do Brasil, a Constituição do Maranhão, observar as
leis, promover o bem geral do povo do Maranhão e exercer com
lealdade e probidade os deveres inerentes ao honroso cargo de
Governador do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Declaro empossado no cargo de Governador do Estado do
Maranhão o Senhor Flávio Dino de Castro e Costa. Solicito ao Primeiro
Secretário da Assembleia Legislativa do Maranhão, Deputado Ricardo
Rios, que profira a leitura do Termo de Compromisso e Posse do
Senhor Governador Flávio Dino.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Termo de Compromisso e Posse que presta o
Senhor Flávio Dino de Castro e Costa para o cargo de Governador do
Estado do Maranhão, eleito no pleito realizado em 07 de outubro de
2018 para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de
2022, às 16 h do dia 1º de janeiro de 2019 perante a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão reunida em Sessão Solene convocada
nos termos do artigo 29, parágrafo V, inciso II da Constituição do
Estado do Maranhão sob a Presidência do Deputado Othelino Neto
com a finalidade de tornar o compromisso constitucional para o cargo
de Governador do Estado do Maranhão para o período de 1º de janeiro
de 2019 a 31 de dezembro de 2022, conforme resultado das eleições
gerais do Estado realizadas no ano de 2018, proclamado pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, compareceu o Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa, após exibir sua declaração de bens e o diploma expedido
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, foi convocado pelo
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
Deputado Othelino Neto, para que, em posição de respeito, prestasse
o compromisso constitucional que foi feito em voz alta e pausadamente,
proferindo nos termos previstos no artigo 58 da Constituição do Estado
do Maranhão o seguinte juramento: “Prometo manter, defender e
cumprir a Constituição do Estado do Brasil e do Maranhão, observar
as leis, promover o bem geral do povo do Maranhão e desempenhar
com finalidade as funções de Governador do Estado”. Em seguida,
ainda em posição de respeito, o Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Deputado Othelino Neto,
pronunciou em voz alta: Declaro empossado no cargo de Governador
do Estado do Maranhão o Excelentíssimo Senhor Flávio Dino de Castro
e Costa para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de
2022. Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse
lavrado o presente termo que depois de lido e achado conforme será,
como de direito, assinado pelo Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, pelo Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Deputado Othelino Neto, pelo
Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, Deputado Ricardo Rios
e pelo Segundo Secretário Deputado Stênio Rezende. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em 1º de janeiro de 2019.
Em tempo: Este ato será referendado pelo Deputado Zé Inácio Lula
em substituição ao Deputado Stênio Rezende.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Permaneçamos em posição de respeito para o Compromisso
e Posse do Senhor Carlos Brandão, no cargo de Vice-Governador do
Estado do Maranhão. Compromisso do Senhor Carlos Brandão.
O SENHOR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO CARLOS BRANDÃO – Prometo manter, defender e
cumprir a Constituição do Brasil e do Maranhão, observar Leis,
promover o bem geral do povo do Maranhão e desempenhar, com
fidelidade, as funções de Vice-Governador do Estado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Declaro empossado no cargo de Vice-Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Carlos Orleans Brandão Júnior. Solicito ao
Primeiro Secretário, Deputado Ricardo Rios, que profira a leitura do
Termo de Compromisso e Posse do Vice-Governador, Senhor Carlos
Brandão.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Compromisso e Posse que presta o Senhor Carlos
Orleans Brandão Júnior, para o cargo de Vice-Governador do Estado
do Maranhão. Eleito no pleito realizado em 7 de outubro de 2018, para
o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, às 16h do
dia 1º de janeiro do ano de 2019 perante a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão reunida em Sessão Solene, convocada nos termos
do artigo 29 parágrafo 5º, inciso 2º da Constituição do Estado do
Maranhão, sob a Presidência do Deputado Othelino Neto, com a
finalidade de prestar o compromisso constitucional para cargo de ViceGovernador do Estado do Maranhão para o período de 1º de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2022, conforme resultado das eleições
gerais do Estado de 2018. Proclamado pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão compareceu o Senhor Carlos Orleans Brandão Júnior,
após exibir sua declaração de bens e o diploma expedido pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão. Foi convocado pelo Senhor Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Deputado Othelino
Neto, para que, em posição de respeito, prestasse o compromisso
Constitucional a que foi feito em voz alta e pausadamente, proferindo
nos termos previstos no artigo 58 da Constituição do Estado do
Maranhão o seguinte juramento: “Prometo manter, defender e cumprir
a Constituição do Brasil e do Maranhão, observar as leis, promover o
bem geral do povo do Maranhão e desempenhar com fidelidade as
funções de Vice-Governador do Estado”. Em seguida, ainda em posição
de respeito, o Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, Deputado Othelino Neto, pronunciou em voz alta:
“Declaro empossado no cargo de Vice-Governador do Estado do
Maranhão, o Excelentíssimo Senhor Carlos Orleans Brandão Júnior
para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022”.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrado
o presente termo que depois de lido e achado conforme será como de
direito assinado pelo Vice-Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Carlos Orleans Brandão Júnior, pelo Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Deputado Othelino Neto, pelo
Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
Deputado Ricardo Rios e pelo Segundo Secretário, Deputado Stênio
Rezende. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman
em 1º de janeiro de 2019. Em tempo: Este ato será referendado pelo
Deputado Zé Inácio Lula em substituição ao Deputado Stênio Rezende.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - A Presidência convida o Vice-Governador Carlos Brandão, o
Primeiro Secretário Deputado Ricardo Rios e o Segundo Secretário em
exercício Deputado José Inácio Lula para a assinatura do Termo de
Posse. Antes do seu pronunciamento, o Governador Flávio Dino
assinará Atos Administrativos de relevância para o nosso Estado, a
saber: 1 - Medida Provisória, a política educacional Escola Digna
com vistas a promoção, qualificação e formação continuada dos
profissionais da área; construir novos prédios escolares, entre outras
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finalidades; 2 - Decreto ‘Pacto pelo Fortalecimento da Aprendizagem
Escola Digna’ visando o fortalecimento da parceria entre as Secretarias
Estaduais e Municipais de Educação, por meio do desenvolvimento de
ações destinadas à melhoria dos indicadores e à concretização das
metas dos planos de Educação; 3 - Decreto ‘Cheque Cesta Básica’ que
regulamenta a lei que institui o Programa Cheque Cesta Básica; 4 Edital ‘Cheque Minha Casa’, edital de chamamento público para
cadastramento de famílias no Programa Cheque Minha Casa; 5 Decreto que regulamenta os procedimentos relacionados à gestão,
apoio, fomento a projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras, bem como cessão de uso de imóveis e disponibilização de
espaço em prédios compartilhados como medidas de incentivo à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.
Concedo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino.
O EXMO. SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO FLÁVIO DINO - Excelentíssimo Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; Excelentíssimo
Presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, Desembargador
José Joaquim, quero saudar muito especialmente na sua pessoa todos
os demais colegas magistrados que aqui se encontram, Estaduais e
Federais, também da Corte de Contas, saudar o eminente Juiz Federal
Valterson, que aqui se encontra representando a sempre querida Justiça
Federal brasileira; saudar o nosso digno Procurador-Geral de Justiça,
Doutor Luiz Gonzaga Martins Coelho; cumprimentar o Excelentíssimo
Prefeito da capital, Edivaldo Holanda Júnior, saudar os nossos
companheiros da bancada federal maranhense, na pessoa dos senadores
eleitos, Eliziane Gama, Weverton Rocha; também do eminente
Deputado Federal, coordenador da bancada maranhense, Rubens Júnior;
saudar o Presidente da Câmara Municipal de São Luís, recém
empossado, meus parabéns, Osmar Filho, que aqui se encontra; meus
cumprimentos muito especiais a todos os integrantes dessa egrégia
Assembleia Legislativa. Agradeço muito a presença de todos os ilustres
parlamentares que aqui estão, parlamentares de ontem e, portanto, de
sempre, os de hoje e também os de amanhã que serão em breve
empossados perante este Parlamento. A todos eu cumprimento na
pessoa dos eminentes secretários dos trabalhos legislativos, Deputado
Ricardo Rios, Deputado Zé Inácio, que aqui se encontram à Mesa.
Faço uma saudação também muito especial ao estimado Líder do Governo
nesta Casa, o Deputado Rogério Cafeteira. Quero cumprimentar a
todas as demais ilustres autoridades que aqui estão, o Senhor Defensor
Público Geral, o Senhor Conselheiro Washington, o Senhor Presidente
da FAMEM, Prefeito Tema, a Sociedade Civil aqui representada por
lideranças empresariais e de entidade dos trabalhadores. Saudar o
Deputado Juscelino Filho e Pedro Fernandes, que aqui se encontram.
A minha palavra de agradecimento às famílias que conosco dividem
este evento, a minha família e a família do Vice-Governador Carlos
Brandão. Saudar todos os nossos companheiros de governo que aqui
estão, muito obrigado pela presença de todos e todas que aqui se
encontram. Eu e o Vice-Governador Carlos Brandão gostaríamos de
agradecer muito porque sabemos que neste dia, senhoras e senhores,
profissionais de imprensa que aqui se encontram, é destinado à
concórdia entre os povos e as nações, é uma data em que todos nós
temos compromissos familiares e ver este Plenário lotado tanto para
mim quanto para o Brandão é uma imensa honra, uma imensa alegria.
Nós celebramos sempre os momentos alegres com muita emoção, mas
sabemos todos que a vida não é feita apenas de momentos alegres, a
vida também nos ensina com dores e lágrimas e a vida nos ensina
também com sentimentos especiais que nós convencionamos chamar
de saudade. Eminente Presidente Othelino Neto, quero lhe dizer que é
uma imensa honra receber pela segunda vez a honrosa missão de
governar o nosso Estado das mãos de V. Exa., para mim é uma honra
pelos laços de companheirismo, de amizade e de fraternidade que nos
unem há algumas década, antecedendo mesmo a nossa própria
existência, porque sabem todos que é uma amizade familiar nutrida
pelo meu pai, pelo avô do Othelino, o pai do Othelino. Portanto, para
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mim é uma imensa alegria receber este honroso encargo das mãos de S.
Exa. Contudo, essa alegria não faz com que eu possa omitir uma
homenagem. Há exatamente um ano, no dia de hoje, dia 1º de janeiro de
2018, nos deixou o eminente Presidente Humberto Coutinho, Presidente
desta Assembleia Legislativa, hoje faz um ano da sua morte e não fosse
esse evento que faz parte da existência humana, sabemos todos, e que
evoca dores e saudades, estaria ele a presidir esta solenidade. É claro,
como disse, que me regozijo pelo fato de estar sentado ao lado de V.
Exa. Presidente Othelino, mas peço a sua permissão para dizer que a
minha memória sente aqui a saudade desse grande amigo, desse grande
líder político do Maranhão e sem o qual eu não estaria exercendo o
governo, o eminente Presidente da Assembleia Legislativa Deputado
Humberto Coutinho. Diz Camões, quando trata nos Lusíadas das
grandes navegações, de que ao saber de experiência feito, portanto, não
são apenas os livros, não são apenas as teorias, não são apenas os
planejamentos abstratos que nos movem. Me sinto hoje mais preparado
do que há 4 anos, dignas autoridades militares que aqui se encontram,
para exercer esta função de Governador do Estado, evocando exatamente
Camões, além de tudo que estudei, e estudo, além de me dedicar
intensamente a tudo aquilo que faço, com muita seriedade e muito
compromisso, trago hoje diferente de 4 anos atrás mais cabelos brancos
que são os sinais visíveis daquilo que Camões chamou do saber da
experiência feito. O saber acumulado nesses 4 anos de exercício da
honrosa função de Governador do Estado é colocado nesta data à
disposição dos 7 milhões de maranhenses, é esse saber, o saber derivado
do enfrentamento de tantas dificuldades, de tantos obstáculos, da
obtenção de tantas vitórias, celebração de tantas conquistas que faz
com que eu possa, humildemente, mas com muita ênfase, dizer a todas
às Senhoras e aos Senhores que me sinto motivado para ao lado do
Vice-Governador Brandão e da nossa equipe fazer um segundo governo
ainda melhor do que o primeiro governo que tivemos a oportunidade
de liderar. Claro que isso não será possível se apenas prevalecerem as
experiências, as experiências nos ensinam, mas não podem nos prender,
nós precisamos sempre inovar, criar, imaginar, navegar. “Navegar é
preciso, viver não é preciso”, diziam os argonautas gregos há alguns
milênios. Portanto, senhoras e senhores, ofereço um patrimônio de
experiências acumuladas, mas não o desejo de permanecer no porto
seguro de quem sabe tudo, de quem já viu tudo e de que, portanto,
encara a continuidade da função de governo como uma mera rotina.
Não. Sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo tremor na alma por ter
esta responsabilidade, e sinto a motivação de fazer com que a experiência
não se transforme em mesmice, não se transforme em mais do mesmo
e esse é o convite que faço a todas as senhoras e os senhores, cidadãos
e cidadãs maranhenses, que se lancem novamente a esta aventura de
fazermos um governo imaginativo, criativo, transformador. É claro que
vivemos hoje um dia de dualidade que não vivíamos há 4 anos, qual
seja continuidade e mudança. Há 4 anos nos elegemos e governamos
sob o signo da mudança, é claro que agora temos essa ambiguidade,
essa concomitância de fazer com que um patrimônio de experiências
vitoriosas possa ser protegido, protegido contra todas as intempéries
derivadas mesmo de contextos hostis, ao mesmo tempo que seguimos
mudando. Temos três compromissos fundamentais, que compõem o
acervo sobre qual se erguem todas as medidas e ações que nós estamos
a editar nesta data e o faremos também nos próximos dias. Em primeiro
lugar, o compromisso com o equilíbrio fiscal, equilíbrio de receitas e
despesas, duro equilíbrio no contexto presente, mas que não pode
atuar, é verdade, como um dogma de fé, mas deve atuar como premissa
imprescindível para que outras conquistas sejam celebradas. Quando
as contas públicas se desorganizam não há horizonte, quando as contas
públicas entram no terreno da imprevisibilidade não há condições de
nós sonharmos e concretizar os nossos sonhos. É claro que o equilíbrio
fiscal não é um fim em si mesmo, o equilíbrio fiscal é um instrumento
para que nós possamos dar cumprimento ao nosso ideário. O segundo
item que compõe esse acervo de premissas se atém ao cumprimento de
um dever, mas um dever que deve ser enunciado, pois como disse o
poeta cubano José Martí, grande estadista daquela Nação, “todo aquele
que repete uma verdade, está a dizer uma novidade”. A segunda premissa
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é exatamente fazer um Governo probo e honesto, é uma verdade, é uma
novidade que merece ser enunciada sempre como a garantia a todos os
cidadãos e cidadãs maranhenses, que as minhas mãos e a minha ficha
continuam cem por cento limpas e assim estarão no dia trinta e um de
dezembro de 2022, quando eu entregar o Governo do Estado para o
meu sucessor ou sucessora. E o terceiro compromisso, também
extremamente atual, embora tão antigo, o compromisso com os direitos
humanos, o compromisso com os direitos fundamentais, o compromisso
com o direito de todos e de todas. Vivemos uma era estranha, uma era
esquisita. Hoje um dos países mais poderosos do mundo anunciou a
sua retirada do sistema da Unesco, não participa mais da Unesco,
porque considera que essa instituição, tão tradicional no conserto das
Nações Unidas, é um estorvo, é um embaraço. E nesses tempos
estranhos há quem considere que os Direitos Humanos são uma
maldição. Eu sou daqueles que acreditam que sem Direitos Humanos,
sem direitos fundamentais, não há desenvolvimento, porque se nós
não garantirmos que a riqueza socialmente produzida seja aplicada em
proveito da justiça social podemos ter até crescimento econômico,
mas jamais uma sociedade desenvolvida e digna. Gostaria de dizer às
Senhoras e aos Senhores que nós teremos também a continuidade como
marca no que se refere a nossa equipe. É claro que mudanças serão
procedidas, mas eu e o Vice-Governador Carlos Brandão vamos
continuar, de um modo geral, a coordenar o mesmo conjunto de auxiliares,
a mesma equipe que nos trouxe até aqui. As mudanças que houver
serão no sentido de aprimoramento e de qualificação do trabalho já
feito pela nossa equipe, e nesse sentido quero enaltecer muito
especialmente a importância do trabalho do Vice-Governador Carlos
Brandão que comigo coordena uma série de projetos de extrema
importância. E quero destacar, eminente Presidente Othelino Neto,
que se encontra nesta Casa, já enviado pelo nosso governo, o Projeto
de Lei criando o Complexo Industrial e Portuário do Itaqui, importante
empreendimento que visa garantir condições de que o vetor logístico,
essencial para o nosso desenvolvimento, encontre suporte no
fortalecimento da Empresa Maranhense de Administração Portuária
com a entrega de terrenos e de patrimônio imobiliário para que nós
saibamos que esse complexo portuário, liderado pelo nosso porto
público, porto do povo do Maranhão, Porto do Itaqui, que já atende e
responde por 14.000 empregos estará no nosso segundo governo ainda
mais fortalecido. E o Vice-Governador Carlos Brandão tem tido um
papel elevado em garantir que os investidores privados, nesta área,
assim como em demais áreas do nosso governo, encontre um ambiente
institucional saudável para empreender. De modo que quero, Senhor
Vice-Governador Carlos Brandão, de público agradecer a sua
colaboração e agradecer a Deus o fato de que continuaremos juntos
nesse próximo quadriênio que hoje se inaugura. Continuidade de
mudanças, essa é a ambiguidade, a concomitância que fiz referência.
Mudanças porque temos um novo contexto na nossa Pátria e, portanto,
precisamos fortalecer programas e projetos, também lançar novas ideias.
Neste acervo, neste conjunto que assinei hoje, temos vários programas
que foram anunciados, institucionalizados nesse momento. Desse
conjunto gostaria de destacar duas ideias, Senhor Presidente Othelino,
Senhor Presidente José Joaquim, que compõem uma visão sobre o
desenvolvimento, uma visão de desenvolvimento inclusivo e para todos.
Esta Assembleia, esse Egrégio Parlamento estadual do povo do
Maranhão aprovou em dezembro passado, Projeto de Lei, de autoria
do Executivo, instituindo o Cheque Cesta Básica, é um programa
inovador, é o primeiro estado da federação que renuncia totalmente ao
ICMS incidente sobre a cesta básica e transforma todo o ICMS
arrecadado em produto da cesta básica em programa sociais, de modo
a garantir que mesmo esse tributo dito e indireto possa ter justiça
fiscal, possa ter progressividade, todos nós pagamos do mesmo modo
os tributos embutidos no preço do arroz e do feijão, a novidade que
esse programa oferece é que os mais pobres terão esse imposto de
volta, exatamente para garantir justiça fiscal em quem tem mais paga
mais, e quem tem menos recebe mais benefícios que nada mais é do que
a concretização do princípio da capacidade contributiva inscrito no
artigo 145 da Carta Magna. O decreto que hoje editei garante que, no
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máximo, no mês de maio, essa devolução comece pelas gestantes,
gestantes mais pobres do nosso Estado que receberão benefícios mensais
ao longo da gestação e dos três primeiros dias de vida do seu bebê, para
garantir o cumprimento de uma condicionalidade ao longo da gestação
qual seja o comparecimento nos exames de pré-natal, a mãe comparece,
recebe. Se ela não comparecer, ela não recebe. E para garantir uma
segunda condicionalidade quando do nascimento da sua criança, do seu
bebê, que é ter e cumprir o calendário de vacinação obrigatório. Com
isso, além de realizarmos a finalidade atinente ao respeito, ao princípio
da capacidade contributiva, nós estamos garantindo o combate efetivo
à mortalidade infantil. Nós tivemos uma redução no nosso governo da
mortalidade infantil e temos convicção de que cuidando das grávidas,
das gestantes, acompanhando-as, exigindo as condicionalidades,
monitorando-as, nós vamos por fim a um dos flagelos que envergonham
o povo maranhense, o povo brasileiro, que é a elevada mortalidade
infantil ainda existente no nosso Estado. O segundo ato que destaco
desse conjunto aqui subscrito diz respeito ao Pacto Estadual pela
Aprendizagem fortalecendo o regime de colaboração, quando há 4 anos
estive nessa mesma Tribuna na presença de muitos das Senhoras e dos
Senhores, o IDEB, Senhora Senadora Eliziane, Senhor Senador Weverton
Rocha, do nosso Estado, no que se refere a rede estadual era da ordem
de 2,8, 2.8, 22º IDEB do nosso País. Conseguimos mediante
investimentos, mediante priorização por parte do Governador do
Estado da agenda atinente à educação, elevar esse índice em mais de
20% em um período governamental. Ocorre, Senhoras e Senhores, que
não haverá sustentabilidade no crescimento do IDEB no Maranhão se
não houver idêntico esforço por parte das redes municipais. Há aqui
muitos eminentes prefeitos, vejo ali o meu querido companheiro
Prefeito Domingos Dutra, ex-Deputado, integrante desta Casa e do
Parlamento Federal, todos nós sabemos a dificuldade que é hoje para
os municípios garantir o funcionamento das creches e da educação
infantil. O propósito do Pacto Estadual pela Aprendizagem é garantir
que a Secretaria de Estado da Educação e as Secretarias Municipais de
Educação possam trabalhar de mãos dadas para que se eleve o IDEB
não apenas da rede estadual, mas também os IDEBs das redes
municipais porque nós só conseguiremos ter uma educação que garanta
dignidade e igualdade ao nosso no momento em que nós trabalharmos
juntos em direção a esse objetivo. Nós neste decreto editamos nesse
pacto uma série de providências, e faço menção aqui a duas: A primeira,
um grande programa de apoio ao transporte escolar dos municípios. O
Senhor Secretário de Estado da Educação já está autorizado a adquirir
mais 200 ônibus escolares para doação aos municípios para que com
isso nós possamos melhorar as condições de transporte nessas cidades,
e, amanhã, eu estarei dirigindo um ofício ao Excelentíssimo Ministro
de Estado da Educação, hoje empossado, oferecendo parceria para a
conclusão das creches federais paralisadas no território maranhense.
Quem conhece o Maranhão sabe que a cada região nós temos diversas
creches federais com obras paralisadas, e uma obra paralisada é uma
obra mais cara ainda do que uma obra não iniciada, um obra não
executada, nós sabemos o emaranhado jurídico que cercam essas creches,
são dezenas, e eu com muita humildade, mas com muita disposição
para mostrar o quão democrático é o nosso governo, e com a ajuda da
bancada federal maranhense, estou oferendo ao Ministro de Estado da
Educação, dinheiro para que nós possamos juntar recursos municipais,
recursos federais e recurso do Governo do Maranhão para que nós
possamos entregar as creches para as crianças, porque as crianças não
são municipais, estaduais e federais, elas são crianças brasileiras e por
isso merecem que nós nos juntemos para o atingimento dessa meta.
Espero que o novo governo federal compreenda que as naturais
adversidades e controvérsias políticas não devem impedir a união de
esforços para a consecução de intentos comuns como esse que estou
hoje a anunciar. Senhoras e Senhores, finalizo com uma breve reflexão
sobre a democracia. “Todos nós vivemos em ambientes de dissensos,
os conflitos não destroem a democracia, os conflitos revigoram a
democracia, porém, desde que todos nós compreendamos que os
dissensos, os conflitos, as controvérsias não devem impedir a existência
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de espaços de diálogo, espaços de concertação e de pactuação de atos,
ações de solidariedade para que nós possamos atender ao interesse
público. Somente os fascistas acreditam na guerra, no ódio e nas armas,
os democratas acreditam no diálogo, acreditam que mediante o
entendimento daqueles que pensam diferente nós possamos, nós
podemos e devemos atender a objetivos mais elevados. Não sou
daqueles que praticam o ódio, me espanto e me horrorizo com o ódio
que jorra dos poros das redes sociais no nosso país e creio que não
devemos normalizar a barbárie porque se nós a normalizamos, nós
estamos a perenizando, nós estamos eternizando a busca da destruição
do pensamento diferente no Brasil. Faço por isso, ao final desta oração,
mais uma vez e sempre o chamado ao diálogo democrático, porque nele
creio, esta é minha formação, desde os 15 de idade, quando trilhando
sempre à margem esquerda do rio da vida, passei a me dedicar à militância
política. Já se vão 36 anos e estão aqui os eminentes chefes de poderes
e de órgãos autônomos e sabem como nós temos buscado isto, do
mesmo modo em relação aos municípios aqui representados pelo
Prefeito Tema, do mesmo modo tem sido em relação ao Governo Federal,
e se depender de mim assim será, ou seja, nós continuaremos a dialogar
entre diferentes para atender aos interesses do povo do Maranhão.
Posso assumir este compromisso lastreado na prática, porque houve
um tempo, Presidente Othelino, que Projetos de Lei oriundos de
Parlamentares da Oposição, da época, não eram sequer votados neste
Parlamento, Vossa Excelência sabe disso, Deputado Rubem Júnior
sabe disso, Deputado Marcelo Tavares sabe disso. Houve um tempo
que qualquer Projeto de Lei oriundo da Oposição ao Governo era
vetado sumariamente, por inconstitucionalidade ou por contrariar o
interesse público. Nesses quatros anos, eu posso me orgulhar que de
um lado nunca coartei o livre exercício do Poder Legislativo nesta
Casa, nunca pedi nada imoral, nada autoritário ou ditatorial. A pauta
foi feita no âmbito deste Parlamento, e dezenas, vejam, dezenas de
Projetos de Lei, iniciativas parlamentares, de Deputados da Oposição
ao nosso Governo, foram votados e aprovados, e mais, sancionados
por mim, porque eu não olho a autoria, eu olho se a ideia é positiva ou
não para o desenvolvimento do Maranhão. Esta é uma das provas
empíricas, práticas que posso oferecer a este Parlamento, que esse
clima, Presidente Othelino, assim continue. É claro que com os embates
acirrados próprios da vida parlamentar, mas sem nunca sacrificar a
possibilidade de convergência, de talentos, de competências para que
nós possamos desenvolver o nosso Estado. O meu maior adversário
são os problemas do Maranhão, eles existem às dezenas, eles existem
às centenas. As minhas armas são as mesmas: Coragem, disposição,
seriedade, responsabilidade, compromisso. As minhas armas continuam
as mesmas: Acreditar naquilo que eu faço. As minhas armas continuam
as mesmas: Amar as pessoas que me são mais caras, a minha família
que está aqui, a minha mãe, minha esposa e todos que aqui se encontram,
assim como também a família do Brandão. As minhas armas continuam
a acreditar numa sociedade de iguais, numa sociedade de pessoas que
não estão acima uma das outras, mas que, de fato, procuram cada um
ao seu modo, ao seu tempo, fazer o melhor para que nós possamos
viver numa sociedade mais justa para todos. Lembro Isaías, o profeta
bíblico, que nos diz que só há a paz quando há justiça. Todos nós
queremos viver em paz, todos nós, portanto, temos que ser profetas e
construtores da justiça, porque sem uma sociedade justa, sem que nós
tenhamos uma sociedade que enfrente as desigualdades, as
perversidades, as iniquidades, não haverá paz verdadeira, pode entregar
arma para todos os cidadãos brasileiros, não haverá segurança, não
haverá concórdia, não haverá uma sociedade pacífica para todos nós.
Eu acredito naquilo que diz o Profeta Isaías e aqui estou mais uma vez
perante Vossas Senhorias, Vossas Excelências e perante o povo do
Maranhão com o chamado à paz e à justiça. Viva o Maranhão, viva o
Brasil!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito a todos que se postem em posição de respeito para a
execução do Hino do Maranhão.
Execução do Hino do Maranhão
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Governador Flávio Dino, demais autoridades que estão
presentes compondo esta Mesa conosco, Senhoras e Senhores, já
estamos concluindo a nossa Sessão Solene, quero ao agradecer a presença
de todos, desejar mais êxito ainda ao Governador Flávio Dino, nesses
próximos 4 anos, nesse novo mandato que se inicia hoje e dizer que é
razão de muita alegria, poder participar desse momento hoje, empossar
junto com os Senhores e as Senhoras o Governador do meu Estado e,
em particular, e aí falo menos como Presidente deste Poder, mas como
militante político, em particular por saber, Governador, das suas
qualidades e do seu compromisso com as boas causas do Estado do
Maranhão. Falo aqui também como militante político e que me sinto
também responsável e com parte de colaboração por este novo momento
por que passa o Maranhão e conte sempre com a sensibilidade desta
Assembleia Legislativa que, claro, respeitando as diferenças e as
discussões está absolutamente solidária a este novo momento por que
passa o Maranhão e a esse novo Estado que está sendo construído
desde janeiro de 2015 e que haveremos de continuar melhorando a vida
dos nossos conterrâneos maranhenses. Convido a todos para
assistirmos à cerimônia militar do Parlatório da Assembleia Legislativa
do Maranhão, estaremos aqui à frente, e informo que haverá, vocês
receberam o convite, mas haverá também a solenidade no Palácio dos
Leões e peço permissão ao Governador, lá ele que é o anfitrião, para
ratificar o convite para todos que desejem ir até ao Palácio para
participar da solenidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
presente Sessão Solene.
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