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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/02/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. PARTIDO VERDE .....................................................07 MINUTOS
2. BLOCO UNIÃO PARLAMENTAR..........................12 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......34 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............07 MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 06/02/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 236/16, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre a contratação de vigilância armada
para atuar 24h(vinte e quatro horas) por dia nas Agências Bancárias
Públicas e Privadas e nas Cooperativas de Créditos, inclusive em finais
de semana e feriados, e dá outras proviências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/16,
de autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Anselmo Castelli, de nacionalidade
italiana.

PRIORIDADE  2ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 233/16, enviado através da Mensagem

Governamental nº 111/16, que revoga dispositivo da Lei nº 7.799, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado, para derrogar a
possibilidade de adoção de regime especial, pelo Secretário de Estado
da Fazenda, para concessão de benefício fiscal.

2. PROJETO DE LEI Nº 234/16, enviado através da Mensagem
Governamental nº 112/16, que altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de
1997, que dispõe sobre contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

ORDINÁRIA  2ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 235/16, de autoria do Senhor

Deputado Junior Verde, que estabelece diretrizes para o combate de
circulação de pessoas nas dependências dos órgãos da administração
pública estadual direta e indireta no Maranhão(Lei do Acesso Livre).

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/16,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao cineasta Breno Ferreira, natural de São Paulo-
SP.

ORDINÁRIA  3ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 232/16, de autoria do Senhor

Deputado Antonio Pereira, que acrescenta inciso VII, ao art. 14 da Lei
8.149, de 15 de junho de 2004, que dispõe sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos, o Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos
Hídricos, e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 042/16, de autoria do
Senhor Deputado Sousa Neto, que concede a Medalha Manoel
Beckman ao Senhor Sergio Mariano de Almeida Farah e dá outras
providências.

ORDINÁRIA  4ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 230/16, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que considera de Utilidade Pública, a
Comunidade Católica Efésios 6, com sede e foro em São Luis-MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 231/16, de autoria do Senhor
Deputado Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública, a “Águia”
Associação Recreativa e Escola de Samba – A.A.R.R.S., com sede e
foro no Município de Cururupu-MA.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/16,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha
Manuel Beckman ao Desembargador Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  02/02/17.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e dois de dezembro do ano
de dois mil e dezesseis.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Ana do Gás, Andrea Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto, Roberto Costa, Sousa Neto
e Zé Inácio. Ausentes os Deputados: Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro e Wellington do Curso.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do texto Bíblico.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 236 / 16

Dispões sobre a contratação de vigilância armada
para atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia nas
Agências Bancárias Públicas e Privadas e nas
Cooperativas de Créditos, inclusive em finais de
semana e feriados, e dá outras providências.

Art. 1º Ficam as instituições bancárias públicas ou privadas e
as cooperativas de crédito do Estado do Maranhão obrigadas a contratar
vigilância armada para atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia, inclusive
em finais de semana e feriados.

§ 1º Os vigilantes de que trata o caput deste artigo, deverão
permanecer no interior da instituição bancária ou da cooperativa de
crédito, em local  seguro para que possam se proteger durante a jornada
de trabalho, e dispor de botão de pânico e terminal telefônico, para
acionar rápido a polícia.
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§ 2º O botão de pânico citado no § 1º deverá bipar a Sala de

Operação da Polícia Militar do Maranhão, além do vigilante dispor de
dispositivo para acionar sirene de alto volume no lado externo do
estabelecimento, chamando atenção de transeuntes e afastando
delinquentes, de forma preventiva a cada acionamento.

Art. 2º Conceitua-se vigilante as pessoas adequadamente
preparadas, com cursos de formação para o ofício, devidamente
regulamentados pela legislação pertinente.

Art. 3º O descumprimento do disposto da presente Lei
acarretará ao estabelecimento infrator multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com aplicação em dobro no caso de reincidência.

Art. 4º O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos
necessários à implantação do dispositivo nesta lei, prevendo-se, o
órgão responsável pelas providências administrativas e de fiscalização.

Art. 5º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados
da data de publicação desta Lei, para a adequação às suas disposições.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/

MA, 20 de dezembro de 2016. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei que encaminhamos à apreciação

desta Casa Legislativa tem por finalidade estabelecer a obrigatoriedade
serviços de segurança privada prestados por profissionais dessa área
em situação regular, de forma ininterrupta durante as 24 horas do dia,
nas áreas destinadas aos caixas eletrônicos das instituições financeiras
e/ou crédito.

A fragilidade do sistema de segurança bancária, especialmente
no que diz respeito à preservação da vida e da saúde, expõe bancários,
seus familiares, clientes e transeuntes das proximidades a risco de
morte, traumas, marcas e sequelas, que poderão refletir futuramente
sobre a saúde física e mental de quem se torna vítima da violência.

Além disso, o lucro em assaltos a caixas eletrônicos acaba
sendo o mesmo dos bancos e o risco na ação é bem menor. Para evitar
assaltos, os bancos têm evitado ficar com muito dinheiro nas agências.

Esse tipo de ataque oferece menos risco para os ladrões, porque
eles costumam agir na madrugada ou em feriados e finais de semana,
quando o movimento de pessoas é menor. No Maranhão 85% das
ocorrências em 2016 envolvendo tentativa e consumação de furtos ou
roubos contra as instituições financeiras aconteceram no período
noturno.

A segurança dos caixas se revela muito frágil, pois é feita com
câmeras e alarmes, que são danificados.

Faz-se necessário o estabelecimento de uma política de normas
e rotinas de segurança que valorize a vida acima de tudo e que preconize
a execução dos demais serviços de maneira segura e responsável,
respeitando e preservando a integridade física das pessoas, a
continuidade operacional e o patrimônio.

Assim, a responsabilidade pela atividade de segurança privada
e a consequente elaboração e operação do respectivo plano de segurança
recai sobre quem detém poder para estabelecer a política, as normas e
as rotinas de segurança.

O respaldo para atuação da segurança privada está calcado na
legitimidade de toda pessoa, física ou jurídica, proteger a si e a seus
bens. Está baseado ainda no poder que a administração, privada ou
empresarial, tem de disciplinar e ordenar o caminho para alcançar seus
objetivos. Esse poder, limitado pela lei e circunscrito à área de domínio
da pessoa, física ou jurídica, é similar ao poder de polícia do Estado.

Dessa forma, a presente Proposição pretende proteger
usuários, consumidores, funcionários e proprietários dos serviços
acima descritos.

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância para a
sociedade, razão pela qual contamos com a compreensão sempre
peculiar de vossas senhorias para a aprovação desta matéria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 20 de dezembro de 2016. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 044 / 16

Concede o Título de cidadão maranhense ao
Senhor Anselmo Castelli.

Art. 1.° Fica concedido o título de cidadão maranhense ao
Senhor Anselmo Castelli, de nacionalidade italiana.

Art. 2. Esta presente Resolução Legislativa entrará em vigor
na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Anselmo Castelli é um senhor de origem italiana que presta

serviços a quatro décadas no Brasil, e, no Maranhão, especificamente,
na região do Município de Carolina, desenvolvendo trabalhos solidários
nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, dentre outros. Tem
desenvolvido, ao longo desse tempo, muitos trabalhos voltados à
solidariedade humana, a aliviar sofrimentos, especialmente das crianças
e dos menos favorecidos. Tem ajudado na busca de soluções que possa
dar esperança e igualdade de oportunidades para muitas pessoas que
são obrigadas a viver em condições desumanas. À frente da Fundação
Senza Frontiere – Onlus (que também patrocina projetos sociais em
outros países), tem desenvolvido trabalhos sociais voltados totalmente
para caridade, para proteção e valorização da natureza e meio ambiente;
proteção, promoção e valorização das coisas de interesse artístico e
histórico; promoção da cultura e da arte. Cumpre ressaltar que, em
1995, juntamente com a colaboração do Bispo de Carolina, à época,
Don Marcelinno Correr, Anselmo Castelli adquiriu uma fazenda
denominada Santa Rita, com a intensão de criar projetos de ajudas
humanitárias para dar oportunidade de melhores condições de vida a
famílias extremamente pobres, através da doação de pequenas porções
de terra a fim de garantir moradias, cultivo e produções de alimentos,
etc. Realiza reuniões regulares com a comunidade Santa Rita, a fim de
dividir as tarefas com cada família acolhida, enfim, trata-se de uma
pessoa que, desde os anos 70, só vem praticando o bem, ajudando os
menos favorecidos a terem acesso a uma vida mais digna.

Diante do exposto, solicito o recebimento do presente projeto,
sua tramitação e publicação na forma regimental, o processamento, o
indispensável apoio de nossos Nobres pares para sua discussão e final
aprovação e entrega do título de cidadão maranhense ao Senhor Anselmo
Castelli, por ser medida de Direito e Justiça.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 20 de dezembro de 2016. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

REQUERIMENTO Nº 625 / 16

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente à SECRETÁRIO DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, Sr.
JEFFERSON PORTELA, solicitando informações referentes à
quantidade de viaturas adquiridas ou alugadas pelo governo do Estado
do Maranhão nos anos de 2015 e 2016, bem como os órgãos/unidades
para onde foram destinadas e suas respectivas cidades.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de dezembro de 2016.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 626 / 16

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 72, incisos II e V do Regimento
Interno, requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da Mesa,
sejam justificadas as minhas ausências às sessões plenárias realizadas
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no período de O 1 a 08 e de 12 a 22 de dezembro de 2016,conforme
atestado médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís - MA, em 22 de dezembro de 2016. – Paulo Neto
– Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 802 / 16

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA ,
solicitando-lhes que adotem providências, EM RESTABELECER O
FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ANASTROZOL,
SOMATROPINA, GALANTAMINA, TOPIRAMATO,
AZATIOPRINA, NA FEME (FARMÁCIA ESTADUAL DE
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS), EM SÃO LUIS NO
ESTADO DO MARANHÃO.

Esta presente proposição tem por escopo o restabelecimento
das medicações ANASTROZOL, SOMATROPINA,
GALANTAMINA, TOPIRAMATO, AZATIOPRINA, que está
faltando na FEME (Farmácia Estadual de Medicamentos
Especializados) é de suma importância para as pessoas que esclerose
múltipla.

Vale mencionar o artigo196 da Constituição Federal de 1988
que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Indo na contramão do zelo pelo direito à saúde, alguns paciente
que estão indo procurar essa medicação na Farmácia Estadual de
Medicamentos Especializados, e a informação obtida que estas
medicações não estão disponíveis para os pacientes e não tem para
que possa ser entregue as pessoas que estão necessitando.

Dessa forma, tais pacientes estão sem receber a
supramencionada medicação, no caso da medicação ANASTROZOL e
indicado para o câncer de mama. A SOMATROPINA é de suma
importância para estimular o crescimento esquelético, aumentar o
numero de células musculares e reduz o estoque de gordura. A
GALANTAMINA é para as pessoas que apresentam doenças de
Alzheimerf. A medicação TOPIRAMATO é de suma importância para
as pessoas que apresentam convulsões todos os dias em decorrência
da paralisia celebral.

A azatioprina é utilizada também para evitar a rejeição a
transplante de órgãos, no tratamento de alguns tipos de câncer para a
esclerose múltipla.

Ante o supracitado, e corroborando um dos compromissos
centrais do Estado de Direito, assim como o zelo a dignidade humana,
perante esta Casa Legislativa, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA , solicitando-lhes
que adotem providências, EM RESTABELECER O
FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ANASTROZOL,
SOMATROPINA, GALANTAMINA, TOPIRAMATO,
AZATIOPRINA, NA FEME (FARMÁCIA ESTADUAL DE
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS), EM SÃO LUIS NO
ESTADO DO MARANHÃO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de dezembro de
2016. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 803 / 16

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino para que determine ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva,
que proceda à duplicação da MA-320, no trecho que liga Santa Inês a
Pindaré, com aproximadamente 09 km (nove quilômetros), incluindo
ciclovias e calçadão para a prática de atividades de caminha e corrida.

JUSTIFICATIVA
A MA-320 é uma importante via, que liga os municípios de

Santa Inês a Pindaré, com um grande volume no tráfego de carros,
caminhões e pessoas. Sua duplicação implicaria numa melhora do tráfego
e a inclusão de ciclovias implicaria na melhoria na locomoção das
pessoas de um município a outro. Ademais, a inclusão de um calçadão
para caminhadas serve como um espaço de lazer e prática de atividades
físicas, ajudando a suprir a deficiência desses espaços naquela região,
o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de dezembro de
2016. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor
Presidente Othelino Neto, Excelentíssimos Senhores e Senhoras
Deputados, imprensa, galeria, de forma muito especial, saudar todos
os servidores públicos do TCE, sejam bem-vindos a esta Casa. Que
Deus abençoe a todos. Cumprimentar todos que nos acompanham por
meio das redes sociais e pela TV Assembleia. Dizer, Senhor Presidente,
da nossa satisfação em poder estar findando mais um semestre de
trabalho, de dedicação ao povo do Maranhão com uma proposta de Lei
que nós intitulamos Lei do Acesso Livre, que é o Projeto de Lei 235
que está publicado hoje no Diário Oficial do estado do Maranhão. Lei
do Acesso Livre que eu quero compartilhar com a sociedade maranhense
e aqui agradecer, de forma muito especial, à Consultoria desta Casa, ao
Aristides, à Suzamira, que puderam participar, formalizar essa iniciativa
que inclusive ela nasceu de uma ida nossa junto com as operadoras das
telefonias do Estado do Maranhão ao PROCON. Nós fomos ao
PROCON com as operadoras para defender o povo do Maranhão,
para melhorar a qualidade da recepção, dos serviços prestados pelas
operadoras, inclusive com a participação do PROCON e naquele
momento quando nós chegamos ao PROCON e eu quero dar como
exemplo, nós encontramos uma placa de acesso ao gabinete do
representante daquele órgão que estava lá a placa dizendo: acesso
restrito. Acho que ao povo do Maranhão não pode haver acesso restrito
em áreas comuns, não pode existir acesso restrito em áreas comuns,
não pode existir acesso restrito às áreas comuns, até porque são
repartições públicas, são órgãos públicos, e placas impeditivas geram
constrangimento. Nós temos que dar acesso livre ao povo no Maranhão.
É claro que todos são educados para saber a hora de entrar, de sair,
como entrar e como sair de uma repartição pública, as vestimentas e
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assim por diante. Então essa lei, a Lei do Acesso Livre, nós estamos
findando esse semestre, deputado Zé Inácio, com essa iniciativa porque
nós não queremos ver as nossas repartições, e aqui eu solicito ao
Governo do Estado do Maranhão, à Comunicação do Estado, que
possa inclusive, antes mesmo da publicação dessa lei, da aprovação
desta lei por esta Casa ou da sanção do governador Flávio Dino, que o
Estado já possa retirar das placas ou das portas de acesso aos gabinetes,
às dependências comuns que são de uso comum e do cotidiano de
acesso das pessoas que procuram os serviços no Estado do Maranhão,
nos órgãos públicos, enfim, que possam retirar as placas impeditivas:
acesso restrito, proibido. Se houver, que seja apenas em áreas não
comuns por razões de segurança. E esta lei define justamente isso. Nós
temos várias proposições nesta Casa, vários projetos de lei já
aprovados, indicações e requerimentos, e hoje estamos aqui findando a
legislatura desse semestre de 2016 com mais essa iniciativa. Eu quero
ler só aqui o bojo do projeto para entendimentos de todos: Projeto de
Lei 235/2016 que estabelece diretrizes para o controle de circulação de
pessoas nas dependências dos órgãos da Administração Pública
Estadual, direta e indireta, no Maranhão (Lei do Acesso Livre). Nós
conceitualizamos, inclusive foi uma intensa pesquisa da nossa assessoria
e aqui mais uma vez reforço e parabenizo esta Casa porque tem aqui
servidores competentes que estão no dia a dia servindo aos
parlamentares no sentido de poder ampliar nossa capilaridade de poder
fortalecer as nossas proposições, e, nesse sentido, a Consultoria desta
Casa fez um amplo estudo de análise e nós buscamos conceitualizar
vários princípios dentro da própria lei. Quem é o dignitário, a autoridade,
o colaborador, o agente de segurança, o cerimonial, a revista pessoal, e
aqui já mais direcionado a questão das penitenciárias, como também a
identificação, o crachá, credenciamento, inspeção de segurança,
segurança física e patrimonial, visita, controle de acesso ao artigo 3º,
por exemplo, só para fazer uma referência, controle de acesso de pessoas
às dependências dos órgãos públicos compreendendo justamente a
identificação, o credenciamento e etc, ou seja, nós buscamos
contextualizar esse ir e vir das pessoas dentro das repartições, mas, de
forma muito especial, aqui fazer referência a intenção que é justamente
tirar placas proibitivas e permitir o acesso livre às pessoas de forma
plena aos órgãos públicos, assim como acontece no nosso gabinete.
Quem já foi ao gabinete do Deputado Júnior Verde sabe que nossa
porta está aberta, mas não é só literalmente não, é fisicamente mesmo,
a porta está aberta, é aberta porque o gabinete não nos pertence, esta
Casa pertence ao povo do Maranhão. Muito obrigado, que Deus abençoe
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, saudar os servidores do Tribunal de Contas do Estado que
estão ali presentes aguardando a votação, espero que a gente alcance o
quórum, espero que a deputada Andréa compareça, porque ela que
pediu vista e por essa razão não foi feita a votação na data de ontem e
que a gente possa dar resposta merecida aos servidores, sejam bem-
vindos a esta Casa. Senhor Presidente, dois registros breves: primeiro
de uma audiência pública que nós realizamos na comunidade de Tajipuru,
na zona rural de São Luís do Maranhão, problemas fundiários graves
naquela região. Na verdade, não é só a comunidade Tajipuru, tem
também Nova Jerusalém e Francisco Lima, que envolve quase mil
famílias, portanto, mais de três mil pessoas e todas elas ameaçadas em
razão desse problema fundiário, são vários processos judiciais, pelo
menos quatro já tramitam e nós ouvimos a comunidade e acertamos
que vamos fazer uma análise com a nossa Consultoria Jurídica de
todos os processos em andamento, vamos discutir com a Promotoria
Agrária como também o juízo responsável e competente na causa, com
o ITERMA, que é muito importante em relação a isso que poderá
ajudar tecnicamente a solucionar o problema, com a Comissão de
Prevenção à Violência vinculada a Secretaria de Direitos Humanos do

Estado Maranhão, enfim com todos os atores implicados na questão,
vamos fazer um debate junto a essas instituições a fim de proteger o
direito da população naquela área que é uma população antiga, histórica,
consolidada e que é fundamental, inclusive, para as pessoas que moram
na área urbana, porque são essas comunidades que fornecem os produtos
hortifrutigranjeiros que vão para a nossa mesa. Quando você vai a uma
feira você encontra lá os produtos hortifrutigranjeiros e grande parte
vem da zona rural de São Luís do Maranhão. E se a gente tiver o direito
dessas pessoas desrespeitado nós vamos prejudicar também a
circulação dessas mercadorias, vamos prejudicar a geração de renda, de
trabalho, de oportunidade para a nossa população e vamos criar
condições mais propícias ainda para a proliferação da violência e da
criminalidade na nossa cidade. Nós não queremos isso, por isso que é
importante a regularização fundiária, por isso que é importante respeitar
o direito dessa população, sobretudo na área rural que é uma população
que precisa ser vista por todos nós. Portanto, senhor Presidente, fica
o registro dessa audiência e que ela terá desdobramentos logo após o
retorno, após o recesso. Em segundo lugar gostaria de registrar e destacar
a Indicação que fizemos ao governador do Maranhão pedindo a
duplicação da MA-320, no trecho que liga Santa Inês a Pindaré-Mirim.
É um trecho de mais ou menos 08 km apenas, mas que beneficia uma
população de mais de 50 a 60 mil pessoas. Poderia dizer mais se somar
os dois números de habitantes de Santa Inês e Pindaré, muito mais do
que isso. Portanto, é uma intervenção necessária, importante e que vai
garantir qualidade de vida para a população dos dois municípios, de
Pindaré e também de Santa Inês. E estou pedindo nessa Indicação, que
além da duplicação tenhamos também ciclovias e calçadão para permitir
a movimentação e o transporte de bicicletas, mas também a prática de
esportes, sobretudo a caminhada. São 08 km e se bem organizado vai
servir tanto para a mobilidade urbana como para a prática esportiva, a
prática de desporto tão importante para a saúde pública. Portanto,
peço isso ao governador Flávio Dino, que ele determine ao secretário
de Infraestrutura Clayton Noleto para que seja incluída na programação
do Estado, no programa Mais Asfalto a duplicação da MA no trecho
Santa Inês/Pindaré. Fica aqui este registro, senhor Presidente, e tenho
certeza que não estou sozinho nessa luta. Muitos outros colegas aqui
também defendem a mesma causa e haveremos de somar força para que
essa reivindicação possa ser atendida e garantido esse direito à população
de Santa Inês e Pindaré-Mirim. Esses eram os registros, mais uma vez
saúdo os servidores do Tribunal de Contas do Estado. Vejo que a
deputada Andréa já compareceu ao Plenário, espero que tenhamos
quórum, que a gente possa votar e garantir o direito de todos vocês.
Muito obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa,
também saudar aqui os funcionários do Tribunal de Contas também
que estão aí na sua reivindicação, justíssima. Esperamos também que
hoje não tenha contratempo e possamos votar aqui a questão do reajuste
dos funcionários. Mas, senhor Presidente, venho aqui hoje destacar
alguns pontos que são importantes em relação ao orçamento, que
votamos ontem, que será executado no ano de 2017. E digo que se
torna fundamental, porque as políticas públicas, que atendem os
municípios do Maranhão, foram estabelecidas dentro dessa discussão
aqui na Assembleia, o orçamento que foi encaminhado pelo Poder
Executivo, pelo Judiciário, mas a Assembleia termina dando a palavra
final em relação às propostas que seriam aprovadas ontem. E ontem
quero também destacar exatamente isso, que já no ano passado
conseguimos, aqui com a nossa emenda pessoal, para a nossa querida
cidade de Bacabal uma obra que foi fundamental e que está sendo
fundamental para centenas de pessoas no município, que foi um
convênio feito através da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social
do Governo, com a Fazenda Esperança. Foi uma emenda nossa de
cerca de R$ 600 mil para a construção da Fazenda Esperança na cidade
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de Bacabal. A obra hoje tem quase 95% já concluída, já está na etapa
final e uma obra que é em parceria com a igreja católica e com a Diocese
de Bacabal, que vai atender os excluídos da nossa cidade, as pessoas
que estão envolvidas com as drogas e que hoje não têm nenhuma
perspectiva de sair dessa situação de dificuldade. Eu sempre costumo
dizer que dependente químico além de ele ter o sofrimento pessoal, o
sofrimento se torna muito maior porque termina atingindo toda sua
família. Então essa obra deve, já a partir de janeiro, entrar em
funcionamento. E em função disso já, dessa realização, dessa construção
da Fazenda Esperança com a emenda nossa, ontem também aprovamos
no Orçamento do Estado mais R$ 300 mil para a Fazenda Esperança
para que possamos fazer a manutenção do trabalho da fazenda em
2017. Isso vai garantir, deputado Edivaldo Holanda, um aporte
financeiro que é fundamental para a administração da fazenda de fazer
um trabalho tão importante de resgate da dignidade dos dependentes
químicos de Bacabal e da região. E também asseguramos uma obra que
para mim que se torna fundamental, que é a construção de uma escola
digna de 2º grau, na cidade de Bacabal, na região ali da estrada da Bela
Vista. Indicamos inclusive a área do Conjunto Terra do Sol, que é o
Conjunto Minha Casa Minha Vida onde tem já terrenos que são
disponibilizados para a construção de creches, de postos de saúde e de
uma escola de 2º grau, porque é uma região que tem crescido muito hoje
na cidade de Bacabal, uma das regiões de maior crescimento e que hoje
não tem uma escola de 2º grau para atender os alunos que precisam.
Então, em função disso, em função desse clamor que existe naquela
região é que indicamos também uma emenda nossa de R$ 1,2 milhão
para que o governo possa construir uma escola de 2º grau de ensino
médio nessa região, na cidade de Bacabal. E asseguramos também R$
500 mil para a construção do novo Hemomar da cidade de Bacabal. Eu
já subi diversas vezes nesta tribuna falando da dificuldade que o povo
de Bacabal sofre na saúde e, pasmem, a cidade de Bacabal, uma cidade
com mais de 110 mil habitantes e quando se necessita de uma bolsa de
sangue a população tem que se dirigir para a cidade de Santa Inês,
Pedreiras, Coroatá, Caxias, porque em Bacabal o Hemomar não funciona.
Então em função disso também indicamos R$ 500 mil para a construção
do novo Hemomar da cidade de Bacabal, que é uma obra em que já
temos o Hospital Laura e que precisa para que o Laura funcione a
contento e corresponda às expectativas da população de Bacabal, possa
ter o apoio também do Hemomar na cidade de Bacabal. E fizemos
também a indicação para a compra de uma van, senhor Presidente, de
R$ 150 mil para a APAE de Bacabal. A APAE de Bacabal faz um
trabalho extraordinário sem as condições, com o apoio do empresariado,
de algumas pessoas que se disponibilizam a ajudá-la, mas que vive às
vezes uma situação de muita dificuldade no transporte, então em função
disso fizemos essa Indicação também de R$ 150 mil para que a APAE
de Bacabal possa também adquirir uma van para fazer o transporte das
crianças que são atendidas por ela. Então são obras importantes e que
precisamos que aconteçam na cidade de Bacabal. E eu, como deputado,
fiz a minha parte de fazer as Indicações necessárias, aprovar no
orçamento como uma emenda pessoal nossa para que a gente possa
melhorar a vida da nossa população através da saúde, através da
educação, através do resgate social que a Fazenda Esperança, com
certeza, vai fazer com o belo trabalho que ela faz em vários municípios
do Maranhão, em vários municípios do Brasil e do mundo. Então fico
muito feliz de a Assembleia ontem ter aprovado as nossas emendas,
porque atendem diretamente a juventude de Bacabal e a nossa
população que tanto precisa dessas obras para ter uma qualidade de
vida muito melhor. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Cabo Campos, por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor, exaltado. Quero
saudar todos da imprensa, galeria, TV Assembleia, amigos internautas,
meus irmãos policiais e bombeiros militares que fazem esta Casa, meu
irmão Junior Verde, daqui a pouco nós estaremos em reposição salarial

2015, daqui a pouco nós vamos votar o Projeto de Lei nº 227/2016, de
autoria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Mensagem
001/2016, que dispõe sobre o reajuste de remuneração dos cargos
efetivos da carreira de especialista do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Senhores, ontem
nós estivemos na cidade de Itapecuru Mirim participando da Segunda
Caminhada da Paz. Deputado Edivaldo Holanda, ontem, no final na
sessão, se falou tão bem do nosso prefeito que ficou marcado. Eu não
estava presente, pois estava no gabinete, mas assisti ao deputado
Rogério Cafeteira fazer as menções louváveis ao nosso prefeito. A
primeira caminhada do ano passado resultou na APAC que é um
programa de ressocialização de apenados. O sucesso foi tanto que teve
a segunda edição este ano e desta feita, além dos populares da sociedade
civil estarem presentes, apresentando um documento que me deixou a
cargo de entregar na mão do nosso governador Flávio Dino, falando
sobre várias necessidades daquele local, como a criação do quartel que
está em péssimas condições, do nível do trem, que quando o trem para
na frente da cidade ninguém entra, ninguém sai, estado de sítio, bem
como também a implementação de muitas políticas públicas que estão
no documento. O que me deixou muito motivado também foi a presença
das brigadas, a Brigada Mirim do Corpo de Bombeiros com cerca de
100 garotos, a Brigada Militar do nosso sargento Roberto. A Brigada
Mirim do Corpo de Bombeiros é coordenada pelo soldado Jorge Rocha,
também com os desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A
cidade de Itapecuru Mirim clama por paz, assim como todo o Estado
do Maranhão. A problemática das drogas é séria, a contenção das
nossas fronteiras está zero. O único para-choque que nós temos com
essa criminalidade chama-se Polícia Militar e Polícia Civil. Temos que
orar muito por esses homens. Também quero anunciar que, no dia 27,
o Corpo de Capelães Oficiais do Brasil fará uma campanha de trânsito
pedindo para que todos obedeçam às normas de trânsito. Está aqui o
panfleto deles, muito bem colocado, uma palavra de Deus no final, o
apoiamento da Capitania dos Portos do Maranhão, 24º Batalhão de
Infantaria Leve, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. Esperamos que nessa
campanha, se nós tivermos salvado uma vida, valerá a pena. Agradeço
ao capelão Sérgio Lobato por ter me chamado para essa luta. Todos os
deputados e as pessoas que estão nos ouvindo estão convidados. Dia
27, em frente ao Shopping Tropical, às 9h30min da manhã, essa
campanha de educação de trânsito. Querido, o ano está se findando,
então que todos possam ter um maravilhoso Natal, um ano de muitas
lutas, mas também de muitas vitórias. Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputada Andréa Murad por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
cumprimento a galeria, servidores do TCE e imprensa. Deputado Bira,
conforme falei ontem que estaria presente na sessão para dar quórum
à votação do reajuste dos servidores do TCE. Como fui tão crucificada,
deputado Eduardo Braide, por um simples pedido de vista que não
constava no orçamento, na peça orçamentária de 2017, porque realmente
ia ser aplicado um golpe nos servidores do TCE, como bem disse o
jornalista Gilberto Leda, no seu blog, e realmente eu não tinha lido o
blog do Gilberto Leda, mas ele foi muito feliz em suas colocações ao
dizer que eles iam sofrer um golpe. Mas quero dizer que estou aqui,
deputado Bira, e como eu já imaginava não vai ter quórum para votação.
Tem treze acho que os deputados do governo poderiam telefonar para
os seus amigos e pedirem para vir aqui para votação, para votar o
reajuste dos funcionários, porque a parte da oposição tem sido feita.
Nós estamos aqui. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem
apartes.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do

orador) - Bom dia a todos e a todas. Primeiro, registrar e parabenizar
os servidores do Tribunal de Contas do Estado pela luta em favor do
reajuste salarial. Senhor Presidente, o que me traz a esta Tribuna é para
informar não só aos parlamentares, mas aos contratados do Instituto
ICN e o Instituto Corpore, porque ontem teve uma audiência no
Ministério Público do Trabalho em que se fez presente o secretário de
Saúde do Estado, o Senhor Carlos Lula, e lá assinou um termo de
compromisso na presença dos procuradores do trabalho, do
procurador-geral do Estado do Maranhão, representantes do sindicato
das empresas, que eu acabo de citar dos jurídicos do SINDSAUDE, em
que o governo se comprometeu não só com o pagamento do décimo
terceiro dos servidores contratados, requisitados pelo Estado, que já
havia sido efetuado no dia anterior, como também se comprometeu
que em 60 dias abrirá um edital para licitar a contratação de uma
empresa, uma pessoa jurídica que possa absorver todos os funcionários
que estão vinculados ao Instituto ICM e ao Instituto Corpore. De tal
forma, com essa medida se garante a regularização desses trabalhadores
com a garantia dos direitos do FGTS, insalubridade, décimo terceiro,
férias, ou seja, todos os direitos trabalhistas a que um trabalhador tem
direito de acordo com a legislação brasileira. Além disso, o secretário
também se comprometeu que, no primeiro semestre de 2017, chamará
20% dos classificados no último seletivo feito pelo governo do Estado
e que mais 20% serão chamados no segundo semestre, assim como se
comprometeu também, junto ao Ministério Público do Trabalho, que
até em três anos o governo do estado fará concurso público para a área
da saúde, porque não é feito no Maranhão há mais de 20 anos. Esse
compromisso foi celebrado ontem na presença do Ministério Público
do Trabalho. Aproveito, senhor presidente, a oportunidade também
para destacar um projeto de lei que dei entrada e que iniciará sua
tramitação já na primeira sessão do ano de 2017. Refiro-me ao Projeto
de Lei nº 236/2016 que dispõe sobre a contratação de vigilância armada
para atuar 24 horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas
e nas cooperativas de crédito, inclusive em finais de semana e feriados,
e dá outras providencias. Esse projeto de lei foi feito em sintonia com
o Sindicato dos Vigilantes do Estado do Maranhão e visa garantir não
só a segurança nos estabelecimentos bancários como também, de forma
preventiva, contribuir com a segurança pública do Estado na medida
em que os assaltos e roubos que acontecem nos estabelecimentos
bancários, inclusive em caixa eletrônico, têm acontecido em mais de
80% no período noturno e finais de semana e feriados, isso porque as
agências não dispõem de segurança privada. Os assaltos, quando
ocorrem, são comunicados à Secretaria de Segurança Pública via
monitoramento, que é feito no Estado de São Paulo através de câmeras
instaladas nas agências e o monitoramento é feito por monitor que está
no Estado do São Paulo. Então, quando o comando da Polícia Militar
é acionado, geralmente é de 30 a 40 minutos depois do assalto ocorrido,
então essa medida contribui com a segurança pública do Estado, na
medida em que aumenta essa possibilidade de parceria, de sintonia da
segurança privada com a corporação Polícia Militar, ela atua de forma
preventiva e, com certeza, evitará futuros roubos e assaltos nos
estabelecimentos bancários, além do que com certeza vai gerar emprego
para essa categoria de vigilantes que também é muito aguerrida e precisa
que a sua corporação ela seja valorizada. Então, o Projeto de Lei
inspirado em projetos de lei que estão tramitando em Assembleia
Legislativa e em outros Estados, inclusive inspirado no projeto de lei
do companheiro Chico Vigilante, que é um maranhense de Santa Luzia
do Paruá, que é deputado distrital pelo Partido dos Trabalhadores, e
em sintonia, principalmente com o Sindicato dos Vigilantes no Estado
do Maranhão. Essa é a nossa participação e, Senhor Presidente, vamos
ver a possibilidade de estabelecer o quórum para dar andamento à
Ordem do Dia. Muito Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto, por 5 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente em exercício Deputado Othelino Neto,
senhoras deputadas, senhores deputados, a todos os funcionários do
TCE, que se encontram aqui na galeria, aos amigos da imprensa,
senhoras e senhores internautas e aos que nos assistem pela TV
Assembleia. Senhor Presidente Othelino, eu quero fazer um
agradecimento especial a V. Ex.ª, porque nesta data de hoje trouxe um
importante tema para ser votado, convidou todos os parlamentares
para se fazer presentes, para mostrar o interesse que V. Ex.ª tem na
questão do reajuste do Tribunal de Contas. Eu agradeço a V. Ex.ª
porque tem feito um trabalho excelente em substituição ao Presidente
Humberto Coutinho, chamou para sessão de hoje. Mas eu quero só
alertar e mostrar a toda sociedade maranhense, o que é de interesse do
Governo do Estado e o que não é de interesse do Governo do Estado.
Por quantas vezes este Plenário esteve lotado quando o governador
pediu pra aumentar impostos? Todos os governistas estavam aqui
votando contra o povo. Quantas vezes este Plenário não esteve lotado,
deputado Eduardo Braide, para votar empréstimo da Caixa Econômica
Federal e medida em caráter de urgência? Quantas vezes este Plenário
não já foi chamado em nome do Governo do Estado e colocar em pauta
questões de urgência e de interesse do governo? E por que os
funcionários do Tribunal de Contas não têm o direito a essa urgência
numa votação tão importante? Por que a base aliada do governo e os
governistas não se fazem presentes para dar quórum para votar o
reajuste do pessoal do Tribunal de Contas do Estado? É só para mostrar
o interesse do governador. Se fosse do interesse dele esta Casa estaria
lotada, todos os deputados estariam aqui, mas como não mostra
interesse nenhum, o governador do Estado do Maranhão não tem
interesse nenhum, estão aqui presentes 13 deputados que têm interesse
em ajudar no reajuste dos trabalhadores do Tribunal de Contas, dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Pautas
menos importantes, e de caráter de urgência, são pedido vista e no
outro dia entra na pauta e é votado, às vezes atropeladas pelo Regimento
como já foi várias vezes aqui discutido e já foi reclamado. Atropela-se
o Regimento, por diversas vezes aqui já foi atropelado o Regimento e
todos reclamaram e se queixavam: ah, porque a oposição está gritando,
ah a oposição está querendo fazer barulho. E hoje em um dia tão
importante para esses servidores, o governador do Estado do Maranhão
não colocou na pauta de ontem o pedido de vista que a deputada
Andréa tinha visto, em preocupação no golpe que ia sofrer. Mas hoje
era para ter dado quórum, todos os governistas aqui para votar o
reajuste dos funcionários, dos servidores do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão. Mas como aqui a Assembleia Legislativa
infelizmente hoje que dizem que é um puxadinho do Palácio dos Leões,
hoje infelizmente, talvez por falta de quórum não vamos podermos
votar uma matéria tão importante. Porque mostra aí, se fosse para
poder votar ajuste no imposto dos maranhenses, regime de urgência e
Casa lotada. Empréstimo da Caixa Econômica Federal, R$ 444 milhões,
caráter de urgência e Casa lotada. Empréstimo do FIDA, caráter de
urgência e casa lotada. Reajuste do Servidor do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, por falta de quórum talvez não seja votado.
Lamento muito, estou aqui fazendo o meu papel como deputado
estadual do Maranhão. Agradeço o Presidente Othelino, mais uma vez,
sua postura de ter feito um trabalho tão bonito, de ter chamado hoje
para votação, mas talvez por falta de quórum não seja votado. Fica
aqui o meu protesto, fica aqui a minha indignação por causa de uma
chamada e de mostrar que o Palácio dos Leões pouco está se importando
para a questão que é o reajuste dos funcionários do Tribunal de Contas
do Maranhão. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Othelino, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Bira do Pindaré pela ordem.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) - Eu queria apenas que a Mesa esclarecesse por qual razão não
foi votado ontem o projeto referente ao reajuste do TCE.
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O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (questão de
ordem) - Deputado Othelino, pela ordem. Eu gostaria também de
informar que existem deputados de oposição que também não estão
presentes e se fizermos uma proporcionalidade daqueles que estão
presentes de oposição e de situação vai dar empate técnico. Eu gostaria
de dizer também que tem deputados de oposição que não estão
presentes. E também os deputados que se dizem de centro, que também
não estão presentes.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Bira, ontem nós discutimos
exaustivamente esse tema, é claro que o Palácio dos Leões não tem
absolutamente nada a ver com a pauta, com a Ordem do Dia da
Assembleia. O Projeto de Lei estava em pauta, o requerimento de
urgência de minha autoria estava na pauta de segunda-feira, foi votado
e aprovado por este Plenário, aprovado por unanimidade, por isso
colocamos na ordem do dia de terça-feira, houve o pedido de vista que,
aliás, é prerrogativa de todo e qualquer deputado pedir vista e independe
de discordar ou não é prerrogativa do deputado que pertence a uma
comissão. Houve o pedido de vista, por isso não foi votado na terça-
feira. Hoje está na ordem do dia, faltam dois minutos para o horário
regimental da Ordem do Dia e vou suspende a sessão por dois minutos
para ainda tentarmos atingir o quórum, mas não há que se partidarizar
essa questão do projeto de lei dos servidores do Tribunal de Contas.
Aqui tem 13 deputados presentes, 09 dos quais da bancada governista
e 04 das bancadas de oposição. A sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a sessão. E antes de observar
o quórum para a Ordem do Dia, quero fazer mais um esclarecimento
sobre o assunto, que é um assunto, claro, que para mim merece uma
atenção destacada tendo em vista o fato de eu ser servidor de carreira
do Tribunal de Contas. Esse processo teve tramitação, no momento
em que ele chegou aqui à Assembleia ele teve uma tramitação rápida,
como eu já disse, porque teve um pedido de urgência. Nós não devemos
confundir o projeto de lei que está em tramitação com a emenda que foi
feita no Orçamento de 2017. Os servidores do Tribunal que aqui estão
sabem que a suplementação para receber esse aumento, que estamos
tentando votar, aliás, esse reajuste, registro a chegada da deputada Ana
do Gás, essa suplementação já havia sido feita há mais de um mês, os
servidores sabem disso. Para receber este aumento. Portanto, não existiu
nenhum tipo de manobra por parte do Poder Executivo. É de
conhecimento da direção do Tribunal de Contas, dos servidores do
Tribunal de Contas da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas,
do Sindicato do Servidores do Tribunal de Contas, que a suplementação
foi feita pelo Poder Executivo, atendendo a solicitação do Tribunal e
que esta suplementação os senhores que estão presentes aqui, estão
me ouvindo, foi feita para permitir o reajuste dos servidores. Então,
em nada tem a ver uma coisa com a outra. Não existiu nenhum tipo de
manipulação do Poder Executivo para que fizesse, por exemplo, se
tivesse sido aprovado na terça-feira, o reajuste dos servidores do TCE,
não fosse possível se efetivar o reajuste. O que nós fizemos para 2017,
e nesse quesito agradeço aos colegas a compreensão, foi emendar o
Orçamento para que o Tribunal de Contas já no novo Orçamento de
2017, o Orçamento possa suportar o reajuste dos servidores. Então,
são duas coisas distintas, que nós não devemos misturar as informações
sob pena de tentar confundir a opinião pública. Infelizmente, já são
10h36. Eu até estiquei por 5 minutos, mas pelo Regimento desta Casa,
a Ordem do Dia, ela deve iniciar às 10h30, nós temos 14 deputados em
Plenário, a dinâmica. A dinâmica da Assembleia é assim: há dias em que
temos um quórum elevado, dias que temos um quórum mais baixo.
Conversando com dirigentes das entidades do Tribunal de Contas,
disse ontem que o desafio de completar o quórum hoje seria complicado,
então ao tempo em que nos desculpamos por não conseguir completar
o quórum, agradeço aos deputados que puderam vir, que estão aqui

hoje no sentido de ajudar, inclusive alguns se manifestaram aqui na
tribuna, mas infelizmente não temos quórum para deliberar nem este
projeto de lei e nem os outros de autoria do deputados Antônio Pereira,
que é o Projeto de Lei nº 232/2016, subscrito pelo deputado Júnior
Verde, assim como os Projetos de Lei 140, 187 e 201, todos de autoria
do deputado Josimar de Maranhãozinho. Também não poderemos
apreciar os requerimentos à deliberação do Plenário.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Presidente,
por que não se faz uma sessão extraordinária na segunda-feira para
votar esse projeto tão importante para a categoria que está aqui nos
acompanhando?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Cabo Campos, agradeço a sua
sugestão, mas hoje a Assembleia entra em recesso constitucional, então
nós não teremos como fazer uma sessão extraordinária.

 A SENHORA DEPUTADA ANDREA MURAD - Pela ordem,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Só um instante, deputada Andréa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Antes de partir para
o Tempo dos Partidos ou Blocos, passo a palavra para uma questão de
ordem da deputada Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (questão de
ordem) – Presidente Othelino, só uma dúvida. Ontem foi aprovado R$
1,5 milhão para o Tribunal de Contas e queria saber a destinação agora,
já que não vai ser para o reajuste dos servidores, essa destinação dessa
aprovação vai para aonde?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa, já até respondi essa pergunta,
mas respondo sem problema novamente. A emenda, inclusive está
expresso na emenda que ela foi para reajuste dos servidores do Tribunal
de Contas no exercício financeiro de 2017, exercício orçamentário-
financeiro de 2017. Bloco União Parlamentar. Deputado Júnior Verde
vai utilizar a tribuna por 10 minutos com apartes. Enquanto o deputado
se desloca para a tribuna, informo aos senhores deputados e senhoras
deputadas, que nos termos do artigo 35 da Constituição do Estado do
Maranhão, em conformidade com o Regimento Interno, comunico ao
Plenário a composição da comissão de representação interna que terá
como finalidade atuar durante o recesso parlamentar. A comissão será
composta pelos senhores deputados Fábio Macedo, José Inácio, Sérgio
Frota, Vinícius Louro e Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente, mais uma vez reitero aqui a todos
os maranhenses o nosso bom dia. Só fazer aqui um breve relato de
algumas ações nossa no ano de 2016 e que eu quero fazer alguns
destaques importantes, entre elas a defesa do setor produtivo que nós
encaminhamos várias proposições ao governo do estado, inclusive da
isenção de outorga d’água para a captação da água de chuva, a questão
dos diques da Baixada Maranhense e não só buscando implementar
políticas que possam fortalecer o setor produtivo, mas também visando
a infraestrutura necessária. Como, por exemplo, solicitei o asfaltamento,
a recuperação da MA-010 que corta toda a Baixada Maranhense. Passei
por essa MA recentemente e estava recuperado um bom trecho, mas já
precisando de alguns reparos considerando as chuvas. Quero dizer a
todos os maranhenses que nós temos feito uma defesa também da
nossa querida Baixada Maranhense, até porque conhecemos a realidade
dos baixadeiros. Também registro, senhor presidente, falando da
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Baixada, a MA-006 que foi objeto nosso de indicação desde o ano
2015. Nós solicitamos a pavimentação da 006, que vai de Pedro do
Rosário a Zé Doca, e ela está sendo pavimentada. Eu quero deixar essa
boa notícia em 2016 para que 2017. Nós já possamos a trafegar por
uma estrada pavimentada, sinalizada, ligando as duas regiões do Estado,
a Baixada Maranhense à BR-316, que é a região do Alto Turi. Então,
assim, quero falar da satisfação em poder dar nossa contribuição ao
governo, ao estado do Maranhão, ao povo do nosso querido estado,
porque compreendemos as necessidades e temos transformado essas
necessidades em várias proposições, entre elas o Mais Asfalto, que
nós solicitamos para dezenas de municípios maranhenses. Trata-se de
uma política importante, que não é atribuição do governo do estado,
mas é muito importante que a gente possa levar pavimentação a todos
os municípios maranhenses, principalmente às vias de maior acesso,
às avenidas dos principais municípios, por exemplo, porque isso gera
qualidade de vida, é infraestrutura, e nós compreendemos essa
necessidade. E também posso fazer o relato da questão do esporte.
Nós solicitamos a recuperação de campos, a construção de quadras e
claro, além de solicitar, nós demos a nossa parcela de contribuição,
incentivando o esporte em vários municípios maranhenses de forma
pessoal a patrocinar, a colaborar, a dar equipagens, enfim, a buscar
implementar algo que é fundamental para a sociedade maranhense
também e que é uma política pública que envolve principalmente a
juventude. Nós temos feito esse trabalho de poder realmente apostar
na condição enquanto parlamentar de também dar nossa colaboração
de forma individual para algumas atividades, tanto culturais como
também nesse aspecto do esporte, além, claro, das proposições sempre
defendendo e transformando essas necessidades em proposições.
Destaco também o Parlamento Jovem. Espero para 2017 uma atuação
muito firme e ainda mais firme no que se refere ao Parlamento Jovem
de poder trazer jovens a esta Casa, formar novas lideranças, fazer com
que a nossa juventude possa interagir com esta Casa, indicando, sendo
propositiva e reivindicando seus direitos. Nós fizemos isso, deputado
Cabo Campos, trouxemos estudantes para esta Casa para conhecer as
dependências, mas também para falar de política, falar de questões
sociais. Recebemos várias proposições dos jovens que transformamos
em indicações, em requerimentos e proposições e queremos fazer com
que eles possam tomar nossos assentos aqui, debatendo eles mesmos
políticas de fortalecimento para a juventude e para o Estado do
Maranhão. Então espero para 2017 que nós possamos continuar essa
política parabenizando inclusive a Mesa, até o deputado Othelino,
que fez inclusive umas mudanças, uns ajustes necessários na lei que dá
acesso ao jovem, ao Parlamento Jovem a efetivar uma política tão
importante de debate da sociedade maranhense e fazer com que a gente
possa formar, acima de tudo, jovens interativos participativos da
política, até porque eu tenho dito: o que está errado não é a política, a
política é a essência da sociedade, o que está errado infelizmente são
algumas mazelas que advêm de um processo daqueles que
desvirtualizam a política, mas a política em sua essência é algo
fundamental. Destaco também, Deputado Bira, o Projeto Água para
Todos, que V. Exª também já o fez aqui nesta Casa, muito importante,
e o Governo do Estado tem uma ação que vai acontecer, a partir de
2017, cobramos, durante todo ano de 2016, várias indicações, vários
povoados no Estado do Maranhão, sedes de municípios maranhenses
solicitando água para todos. E o governo fez a aquisição, neste ano, de
dois grandes equipamentos que vão perfurar poços artesianos em todo
o Estado do Maranhão, já falei recentemente, inclusive, mais uma vez,
com o secretário da SEDES, Neto Evangelista, me garantiu, já foi
finalizada a licitação, a operacionalização começa em 2017. Então para
2017 já temos uma boa novidade que vai ser o projeto Água para
Todos. E nós continuamos não só com essas políticas necessárias
como também outras que são fundamentais: o acesso à comunicação,
conduzimos como Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta
Casa, conduzimos um trabalho muito importante que foi fiscalizar,
acompanhar as ações das operadoras de telefonia no Estado do
Maranhão, cobramos um plano de melhorias, foi apresentado à comissão
o plano de melhorias, está disponível hoje nesta Casa, por meio da
Assessoria da Mesa Diretora, temos um plano de melhorias já, todas

as operadoras apresentaram, por quê? Nós cobramos, continuamos
um trabalho que foi iniciado da CPI da Telefonia e os resultados estão
sendo os investimentos e estamos buscando ainda mais, porque o ano
que vem e esse foi o nosso compromisso de fazer uma reunião de
avaliação ou reuniões de avaliações da efetividade desse plano e vamos
continuar convidar a ANATEL, convidar as operadoras para continuar
cobrando, inclusive a ampliação dos serviços para povoados que já
têm uma quantidade significativa de pessoas que moram em alguns
povoados. Tem alguns exemplo aqui, povoado lá de Zé Doca, do
Ebenezia, lá de em Balsas, a Aldeia por exemplo, enfim, ampliar o
acesso à comunicação para todos os maranhenses. Principalmente o
acesso lá no Cujupe, que é uma área que precisa, que trafegam ali
centenas de milhares de pessoas por ano e precisa da recepção de
qualidade, como do acesso a internet. Então foi um trabalho nosso
através da Comissão Permanente de Direitos Humanos. Quero agradecer
a esta Casa que me concedeu a oportunidade de estar à frente da
Comissão de Direitos Humanos. Lutamos por várias causas nobres,
entre elas também uma defesa que fizemos recentemente do povo
indígena, um grupo populacional específico que precisa de uma atenção
por parte do governo. Como é bíblico, vamos separar o joio do trigo,
vamos buscar políticas efetivas de investimentos para tribos indígenas,
acesso à própria moradia digna, escola digna, entre outros aspectos
que foram demandados através de uma reunião que tivemos nesta Casa
e também um diálogo que tivemos não só na frente da Assembleia com
os indígenas, como também ali na porta do Palácio dos Leões. Destacar
o nosso trabalho pela segurança pública. Solicitamos, e aqui faço
referência a todos os meus amigos, companheiros de atuação, inclusive
pela segurança pública, tanto os policiais militares, policiais civis
principalmente, porque sou oriundo da Polícia Civil, eu continuei esse
trabalho. Todas às vezes que tenho a oportunidade de conversar com o
governador eu cobro o aumento para os policiais civis, como para a
segurança pública. Sei da importância que exercem os policiais militares,
civis, Corpo de Bombeiros também que fazem um trabalho abnegado,
obstinado pela sociedade. Eu tenho defendido as categorias, por quê?
Porque compreendo que um servidor bem valorizado vai servir ainda
melhor à sociedade, não é porque sejam mercenários não, é porque é
algo fundamental, é uma questão de essência realmente do que fazem,
de uma defesa que realizam com a própria vida e nada mais justo e
merecido do que receberem o reconhecimento do governo. E já dou
uma boa nova, em breve estará chegando a esta Casa o indicativo de
projetos para aumento das Polícias. Se Deus quiser vai ser confirmado,
o ano de 2017 nós vamos ter reajustes para a Polícia Militar, Polícia
Civil e Corpo de Bombeiros. É o que nós queremos e temos cobrado.
Já temos aqui um indicativo por parte do governo, já está sinalizando
e, na verdade, é essa contrapartida que queremos. Porque um servidor
bem valorizado ele devolve para a sociedade, porque ele vai comprar
no comércio, ele vai aumentar seu poder de compra e assim vai
retroalimentar a economia maranhense. E é fundamental. Então
parabenizo e espero que o governo encaminhe, como tem encaminhado
várias proposições, encaminhe projetos de aumento, de valorização
salarial não só do TCE que está aqui, como também de todos os
servidores do Estado do Maranhão. Os professores, sem esquecer a
educação que é fundamental. Quero aqui tranquilizar os professores
que não vamos votar nenhuma matéria que tire direitos dos servidores.
Inclusive tivemos aprovado aqui recentemente, só para concluir senhor
Presidente, um requerimento de nossa autoria solicitando do governo
informações, deputada Andréa, com relação à questão da aposentadoria,
do nosso hoje Sistema Previdenciário do Estado do Maranhão. Nós
não podemos pensar em mexer em direitos adquiridos. E em um diálogo
com o governador, já falei ao governador que não encaminhe nenhuma
propositura que mexa com os direitos adquiridos dos servidores. O
governador já sinalizou positivamente que não tem por que, pois fez
os ajustes necessários justamente para que não haja essa perspectiva
adversa de qualquer mudança em leis que possam mexer com os direitos
adquiridos. Enfim, temos aí várias proposições, projetos de leis
aprovados, transporte alternativo e vamos avançar. Queremos continuar
trabalhando em 2017 muito, intensamente para ajudar o povo do
Maranhão. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Feliz
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Natal, um Ano Novo repleto de bênçãos e realizações a todos os
maranhenses.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Pela ordem,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo palavra ao deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, apenas para cumprimentar V. Exa. pelo
desempenho à frente da Mesa Diretora nesta Casa, cumprimentar os
colegas parlamentares que ainda se encontram aqui, o deputado Júnior
Verde, a deputada Andréa Murad, deputado Fábio Braga. Aqui estou
vendo por aqui ainda, a todos os servidores, a imprensa, a população
do nosso Estado, a galeria, desejar um Feliz Natal. Este ano foi
extremamente difícil, mas conseguimos chegar até aqui. Espero que
Deus possa nos abençoar grandemente e que 2017 seja melhor do que
foi 2016. Porque vou confessar, foi um ano difícil este por tudo que
aconteceu no Brasil e os reflexos que têm na vida de todos nós, em
todos os cantos deste país. Portanto que 2017 venha, mas que seja
melhor para todos nós. Que Deus nos abençoe, Feliz Natal, Feliz Ano
Novo. Parabéns a todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Agradeço suas palavras, deputado Bira. E vamos
encerrar a última sessão deste ano, quero desejar a todos os deputados
e deputadas, aos colegas jornalistas, aos servidores da Assembleia, aos
telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, enfim, a todos
os maranhenses um Feliz Natal, que 2017 seja um ano melhor, sem os
problemas que aconteceram em 2016, tanto no campo da política
nacional quanto no campo da economia, ao tempo em que pedimos a
Deus que as tragédias ocorridas no ano de 2016 não se repitam. Que
2017 seja um ano em que o País possa superar, deputado Bira, essa
grave crise política que vem enfrentando, que a economia possa reagir
e que o país possa retomar a geração de empregos para que a população
sofra menos. Que haja mais tolerância entre as pessoas de diferentes
origens ideológicas e, finalmente, que tenhamos um ano de muita paz e
que a convivência entre as pessoas seja mais harmônica. Enfim,
agradecendo a todos. Pela ausência de quórum regimental, declaro
encerrada a presente Sessão. Nós nos veremos aqui no Plenário, no dia
1º de fevereiro de 2017, para o início do novo ano legislativo.

Resumo da Ata da Centésima Quadragésima Quinta
Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte e um de dezembro do ano de
dois mil e dezesseis.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário em exercício, Senhor Deputado Adriano

Sarney.
Segunda Secretária em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andrea
Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Deputados: Carlinhos Florêncio, Josimar de
Maranhãozinho, Nina Melo e Paulo Neto. O Presidente em exercício,

Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
considerado aprovado, do expediente que foi encaminhado à publicação
e concedeu a palavra aos Deputados Bira do Pindaré, Júnior Verde,
Alexandre Almeida, Eduardo Braide e Wellington do Curso. Em seguida
o Deputado Humberto Coutinho deu início a Ordem do Dia, anunciando
que o Projeto de Lei nº 184/16, que estima receita e fixa a despesa do
Estado para o exercício financeiro de 2017 e o Projeto de Lei nº 222/
16,que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de credito com
o Banco do Brasil , com garantia da União e dá outras providências,
ambos do Poder Executivo , dependiam de Pareceres das Comissões
Técnicas e suspendeu a Sessão para que as mesma se e emitissem o
respectivos Pareceres. Reaberta a Sessão, o Deputado Humberto
Coutinho concedeu a palavra ao Deputado Vinícius Louro que
comunicou a aprovação do Projeto de Lei nº 184/16, nos termos do
Parecer publicado no Diário Suplementar nº 186/16. Em seguida
manifestou-se o Deputado Rafael Leitoa, Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, informando da aprovação do Projeto
de Lei nº 222/16 pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, com o voto contrário
da Deputada Andrea Murad. Submetido a discussão em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº 184/2016, de
autoria do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 076/2016,
que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o
exercício financeiro de 2017, teve a discussão encaminhada pelos
Deputados Adriano Sarney e Wellington do Curso. Submetido a votação,
foi aprovado com o voto contrário da Deputada Andrea Murad e com
ressalvas pelos Deputados Adriano Sarney e Sousa Neto. Em seguida
o Presidente Humberto Coutinho submeteu o Projeto de Lei nº 184/16
a votação em Redação Final, sendo aprovado e encaminhado a sanção
governamental .Continuando a Ordem do Dia , foi aprovado com o
voto contrário da Deputada Andrea Murad o Projeto de Lei 222/2016,
de autoria do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 100/
2016, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito
com o Banco do Brasil, com a garantia da União, e dá outras
providências, sendo encaminhado a sanção governamental. Em primeiro
e segundo turnos, regime de urgência, foi apreciado pelo Plenário o
Projeto de Lei nº 226/2016, de autoria da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle, que dispõe sobre o subsídio do
Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado para o exercício
de 2017, com parecer favorável emitido pala Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, relator Deputado Rafael Leitoa, que foi aprovado
e encaminhado a sanção governamental. Os Projetos de Lei nº 140, 187
e 201/2016, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho, foram
transferidos devido a ausência do autor. Foram aprovados pelo Plenário
os Requerimentos nº 618/2016, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, solicitando que seja encaminhada mensagem de congratulações
ao Tenente Coronel Marcos Vinicius Soares Guimarães de Oliveira,
parabenizando-o pela passagem de comando do 24º Batalhão de
Infantaria Leve, Batalhão de Caxias, que ocorrerá no dia 06 de janeiro
de 2017; nº 619/2016, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja encaminhado voto de aplauso ao Tenente Coronel
Frederico de Azevedo Pires, do 24º Batalhão de Infantaria Leve,
Batalhão de Caxias, parabenizando-o pelo brilhante papel no comando
do Batalhão; nº 621 e 622/2016, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, subscrito pelo Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja
encaminhado voto de aplauso a Senhora Rose Sales (PMB) e ao Senhor
Antônio Lisboa (PC do B), Vereadores na Câmara Municipal de São
Luís, pela forma briosa do seu papel como vereadores durante a atual
Legislatura, na Câmara Municipal de São Luís; nº 623/2016, de autoria
do Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja discutido e votado
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei
nº 232/2016, de sua autoria, que acrescenta inciso VII, ao art. 14 da Lei
nº 8.149, de 15 de junho de 2004, que dispõe sobre a política estadual
de recursos hídricos, o sistema de gerenciamento integrado de recursos
hídricos, e dá outras providências. A Mesa Diretora deferiu o
Requerimento nº 620/2016, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
solicitando que seja justificada suas faltas das Sessões Plenárias
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realizadas nos dias 05 e 06 de dezembro de 2016, conforme atestado
médico. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso. No tempo dos Partidos e Blocos o
Deputado Bira do Pindaré falou pela Liderança do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. A Deputada Andrea Murad pela Liderança do
Bloco Parlamentar de Oposição. O Deputado Rogério Cafeteira pela
Liderança do Governo e pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo
a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo que lido e
considerado aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 22 de
dezembro de 2016.

PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, DR.
FLÁVIO DINO, NA ABERTURA DOS TRABALHOS
LEGISLATIVOS DE 2017.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,

Ao cumprimentá-los, cordialmente, em atendimento ao que
determina a Constituição do Estado do Maranhão, venho à presença
dessa Egrégia Casa apresentar a Vossas Excelências, e para sociedade
maranhense, as realizações e resultados alcançados diante dos
compromissos assumidos pelo nosso Governo.

Nestes dois anos de Governo, construímos o alicerce de um
novo modelo de gestão, voltado para o desenvolvimento do Estado do
Maranhão, com total dedicação em superar entraves históricos que
engessavam a economia, impossibilitando o crescimento, e
consequentemente, o alcance de melhores níveis de bem-estar social à
população.

No ano que se encerrou, pudemos observar variadas
manifestações populares, todas a indicar de forma clara, a aprovação
do trabalho até aqui realizado e a confiança depositada no caminho de
transformação que temos trilhado.

Temos a convicção de que a sociedade maranhense, que não
apenas apoia nossas realizações, mas que também contribuiu,
diretamente, na definição das políticas e eleição das prioridades, por
meio do Orçamento Participativo, é testemunha de todo o nosso esforço
e trabalho diários, frente ao Governo do Estado.

O ano de 2016 foi um ano dramático para economia brasileira,
em decorrência do desarranjo político-institucional e da crise econômica
que há vários anos assola o País, na esteira da crise internacional iniciada
em 2008.

Nesse contexto, o Estado do Maranhão, seguindo a tendência
nacional, sofreu com retração do PIB em função da queda nos Setores
Agrícola, Construção Civil e Comércio, que causaram desemprego e
diminuição da renda real dos maranhenses. Para combater esse cenário
depressivo, o Governo do Maranhão realizou políticas contracíclicas
e está implementando o Programa Mais Empregos, que visa atenuar
aqueles efeitos negativos.

Enquanto alguns Estados decretaram situação de “calamidade
financeira”, o Maranhão realizou um esforço hercúleo para não adentrar
nessa seara, tanto do lado das Receitas quanto do lado das Despesas.

Para financiar as nossas políticas públicas, contamos com o
trabalho incansável da SEFAZ que bateu recordes na arrecadação do
ICMS. Esse fato, associado ao corte de despesas e aos recursos
extraordinários obtidos junto ao Governo Federal, permitiu que o
Estado mantivesse suas obrigações principais em dia, e ainda ajudasse
os municípios.

Com uma gestão fiscal eficiente, conseguimos pagar os salários
dos servidores em dia, realizar concursos públicos, cumprir com as
obrigações do serviço da dívida (interna e externa), elevar levemente o
custeio da máquina pública, aumentar consideravelmente o pagamento
de precatórios e sentenças judiciais e, principalmente, realizar
investimentos na ordem de R$ 1 bilhão visando ao desenvolvimento
do Estado do Maranhão.

Para o ano de 2017, espera-se uma melhora no ritmo do
crescimento mundial. Concomitante a isso, no Brasil há expectativa
para o crescimento moderado da atividade econômica com a taxa de
inflação próxima ao centro da meta e possível redução da taxa de juros
tendendo a um dígito. Temos como meta a elevação do PIB do Maranhão
em algo próximo a 2% neste exercício de 2017.

Dando continuidade a esta caminhada, em que mantivemos
nosso compromisso irrenunciável com a ampliação das políticas
públicas, acesso a direitos e melhoria das condições de vida de toda a
população, em especial das pessoas mais necessitadas, faço agora um
breve relato das conquistas de 2016, sempre orientadas pelos eixos:
Enfrentar as Injustiças Sociais; Cuidar Bem do Dinheiro Público
e Modernizar a Administração; Desenvolvimento Para Todos e
Ampliar a Infraestrutura e Logística.

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2016
Enfrentar as Injustiças Sociais
· Educação
O nosso principal Programa, no setor da Educação, é o

Programa Escola Digna, que tem entre seus objetivos estratégicos a
transformação de escolas em espaços dotados das condições necessárias
para o processo de ensino e aprendizagem, reestruturando a rede física
e pedagógica, adequando e oferecendo melhorias significativas às
práticas educativas, cujo objetivo é alcançar, até 2018, todas as escolas
da rede pública estadual.

Em 2016 foram 368 escolas reconstruídas, reformadas,
readequadas ou ampliadas. Neste ano, vale destacar que foi possibilitada
a alfabetização de 29.725 pessoas entre adultos e idosos por meio do
Programa Sim, eu Posso! e o Programa Brasil Alfabetizado,
beneficiando 79 municípios; a aquisição de 64 ônibus escolares rurais,
para beneficiar 44 municípios; a capacitação de 1.935 professores
para letramento em diversas áreas, por meio do curso de formação
continuada dos profissionais do ensino médio; o atendimento de 201.237
alunos em programas e ações de assistência estudantil, garantindo
melhores condições de aprendizagem, acesso e permanência na escola;
além de premiação das escolas com melhores desempenhos segundo o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica/Exame Nacional de
Ensino Médio IDEB/ENEM. Essas ações já começam a refletir-se no
IDEB, principal índice educacional, no qual tivemos um crescimento
significativo de 10% na ultima avaliação das escolas da rede estadual.

Ainda nessa área, merecem registro outras iniciativas: 107 alunos
foram beneficiados através do Programa Cidadão do Mundo,
oportunizando o aprendizado de língua estrangeira ao estudante da
rede pública; a assistência prestada a 18.551 alunos, realizada em 60
municípios, com a distribuição de 72 mil apostilas, através do Programa
Pré-Universitário - PREUNI e a implementação de 03 unidades escolares
de tempo integral do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA nos Municípios de São Luís, Bacabeira e Pindaré,
e a reativação de 15 unidades vocacionais com atividades presenciais.

Quanto à política de incentivo à pesquisa e extensão, foram
aplicados recursos da ordem de R$ 32,9 milhões, de forma a custear 54
projetos de pesquisa aprovados, 527 auxílios à pesquisa concedidos e
incentivos a 1.334 bolsistas, desde a iniciação cientifica até o doutorado.

No Ensino Superior, o destaque foi à criação da Universidade
Estadual da Região Tocantina - UEMASUL, primeiro passo para a
regionalização do Ensino Superior, que beneficiará 22 municípios a
partir deste ano.

· Desenvolvimento Social
A primeira experiência local na implantação de um programa

estadual de transferência de renda, especifico para material escolar, o
Bolsa Escola, tem sido extremamente exitosa. O número de
estabelecimentos comerciais habilitados a comercializar os materiais
escolares passou de 834 para 1.413. Igualmente, será incrementado o
número de estudantes atendidos pelo programa. Considerando que
853.538 alunos foram beneficiados em 2016, esse número deve chegar
a 1 milhão em 2017.

O fortalecimento da política de Segurança Alimentar e
Nutricional contribuiu para impactar os níveis de qualidade de
alimentação e nutrição da população. Nesta esfera, registra-se a expansão
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dos Restaurantes Populares, de 06 para 14, em sua maioria localizados
no interior do Estado, tendo sido fornecidas 2.819.700 refeições.

No contexto das ações do Plano Mais IDH, foram 23
municípios contemplados com a contratação das obras de construção
das Cozinhas Comunitárias, cuja execução ocorrerá em 2017.

Em 2016, a Secretaria de Desenvolvimento Social estruturou-
se de forma a viabilizar a implementação da Política de Assistência
Social, com a inauguração de 59 Centros de Referência de Assistência
Social – CRAS, bem como 8 Centros de Referência Especializados de
Assistência Social – CREAS, com recursos do BNDES.

Direitos Humanos
Nesse setor, podemos destacar as realizações e os resultados

estratégicos alcançados em 2016, com ações fundamentais para a
garantia de direitos humanos da população maranhense, tais como: a
reestruturação do Centro de Atendimento a Vítimas de Violência/CEAV,
em parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão, possibilitando o
atendimento a pessoas que sofram violência na região metropolitana; a
assinatura de Termo de Cooperação com a Organização Internacional
do Trabalho – OIT, para realização de diagnóstico do trabalho análogo
ao escravo, bem como a adesão ao Pacto Federativo de Erradicação do
Trabalho Escravo.

Com o Mutirão Mais IDH foram implementadas ações de
promoção da cidadania, atendimentos básicos de saúde à população e
atividades socioeducativas, no qual foram realizados 11.822
atendimentos, beneficiando 12 municípios com menores indicadores
sociais. Destaca-se, ainda, o monitoramento dos Comitês Mais IDH
em 30 municípios; a implantação da plataforma digital de
monitoramento e a realização de 11.091 atendimentos em parceria com
as Secretarias que compõem o Comitê, no dia “D” da mobilização.

Foram inauguradas 14 novas unidades do Viva, possibilitando
um melhor atendimento à sociedade, onde foram realizados 2,6 milhões
de atendimentos.

 No que se refere à garantia dos direitos dos consumidores,
vale destacar o forte empenho do PROCON como agente fiscalizador
e garantidor dos direitos dos cidadãos, através da realização de 2.776
ações de fiscalização em todo o Estado. Implementou-se o selo
PROCON/MA de Qualidade – Bares e Restaurantes em São Luís e em
Barreirinhas; implantaram-se, ainda, 07 Unidades de Atendimento,
sendo 03 na região Metropolitana de São Luís e as demais nos
municípios de Coroatá, Chapadinha, Carolina e Barra do Corda,
garantindo um total de 73.091 atendimentos, realizados através das 29
unidades, do site e do aplicativo do PROCON/MA.

Em relação ao atendimento voltado para as mulheres, foram
desenvolvidas 73 ações de mobilização e articulação de toda a rede
estadual de serviços de atendimento à mulher, através da unidade móvel
Carreta da Mulher Maranhense, que percorreu mais de 67
municípios, atendendo 24.975 mulheres.

· Saúde
Com base na diretriz governamental de garantir à população

o acesso com qualidade aos serviços de atenção básica e especializada
em saúde, focado na integralidade do atendimento, a Secretaria de
Estado da Saúde vem desenvolvendo diversas ações de promoção da
qualidade da saúde pública, que oportunizem um atendimento
humanizado ao cidadão.

Tais ações estão sendo desenvolvidas por meio do Programa
Saúde para Todos, obtendo, dentre os principais resultados, a
conclusão de mais três hospitais macrorregionais, nos Municípios de
Imperatriz, com 100 leitos e atendimento para 767.145 habitantes;
Bacabal, com 50 leitos e atendimento a 260.922 habitantes, e em Santa
Inês, com 100 leitos e atendimento a 656.296 habitantes, contemplando,
dessa forma, 53 municípios, bem como, a Reforma do Centro de
Reabilitação em Barra do Corda. Vale ressaltar que em dois anos de
Governo, foram inaugurados 05 hospitais macrorregionais: Pinheiro,
Caxias, Santa Inês, Imperatriz e Bacabal.

Em 2016, foram capacitados 1.600 profissionais das equipes
de saúde e promoveram-se mais de 300.000 atendimentos, busca ativa
e monitoramento de crianças com microcefalia e monitoramento das
triagens neonatais, tudo por intermédio da Força Estadual de Saúde.

· Esporte e Lazer
  No Esporte e Lazer, deu-se continuidade à interiorização das

ações e a diversidade no atendimento às demandas dos segmentos
esportivos e do lazer.

A realização do 44º Jogos Escolares Maranhenses - JEM’S
2016 superou os números das edições anteriores, com 75.000 alunos/
atletas, representantes de 1.600 escolas, localizadas em 84 municípios
maranhenses. Nas Paralimpíadas Escolares Brasileiras de 2016, obteve-
se o melhor desempenho de todas as edições, com 29 medalhas,
devendo-se tal resultado ao investimento e incentivo dado à prática
esportiva em nosso Estado.

Outra ação de destaque foi a reforma e melhoria no Complexo
Esportivo Canhoteiro, com intervenções nas áreas internas e externas,
possibilitando uma melhor estruturação de um dos maiores complexos
esportivos do País, o que favorecerá a democratização das práticas
esportivas e de lazer, em área geográfica de grande vulnerabilidade
social.

Através da Lei de Incentivo ao Esporte pudemos captar recursos
da ordem de R$ 12 milhões, o que nos possibilitou custear a realização
de 40 projetos, em iniciativas que beneficiaram cerca de 200 mil
maranhenses, dos quais destaca-se a Caravana Mais Esporte e Lazer
I e II, além da participação do nosso basquete feminino na Liga Nacional
de Basquetebol.

O Mais Esporte e Lazer, por sua vez, foi executado em 47
Municípios, mobilizando cerca de 70.150 pessoas.

· Cultura
Na cultura, continuamos valorizando e fortalecendo a identidade

cultural maranhense, por meio da preservação e dinamização do
patrimônio material e imaterial, garantindo a participação e o acesso da
população aos bens e serviços culturais, consolidada por uma política
de gestão cultural democrática e descentralizada.

O Carnaval de Todos 2016 teve uma programação recheada
com toda a riqueza e diversidade da cultura maranhense, sendo 133
atrações carnavalescas tipicamente maranhenses, que percorreram os
quatro circuitos oficiais da folia, beneficiando cerca de 800 mil pessoas.

No São João de Todos, foram instalados arraiais no IPEM
(Arraial Donato Alves), na Praça Nauro Machado (Arraial Mestre
Marcelino) e na Vila Palmeira (Arraial Humberto Maracanã).

Quanto ao Projeto Mais Cultura e Turismo, organizou-se
uma programação variada, que levou entretenimento para a Praça Nauro
Machado, Espigão Costeiro e Praça da Lagoa.

No Projeto Natal de Todos, cerca de 40 mil pessoas
prestigiaram a programação natalina e, na virada do ano, foi realizado
o Réveillon de Todos, que contou com três dias de comemorações em
São Luís, com os shows realizados na Avenida Litorânea, Praça Nauro
Machado e em Imperatriz, com 17 atrações musicais.

Em todas essas datas festivas, houve forte programa de
parcerias com os municípios, abrangendo todas as regiões do Estado.

· Segurança Pública
Na Segurança Pública, continuou o processo de reestruturação

com investimentos em infraestrutura, aparelhamento das polícias
(viaturas e armas modernas), integração das forças policiais, aumento
do efetivo das corporações e ações de valorização e especialização do
trabalho policial.

Com os investimentos realizados, foram implantadas e
modernizadas 60 unidades físicas, com infraestrutura apropriada para
o exercício das funções de segurança;  instalados batalhões da Polícia
Militar em Timon, Balsas e Coroatá, o Instituto de Genética Forense
IGF, a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar de Açailândia, a
9ª Delegacia Regional de Açailândia, Delegacia de Polícia Civil de São
Mateus, a 3ª CIA do 6º BPM da Cidade Olímpica e renovou-se a frota
da Policia Militar, com mais 295 caminhonetes e 100 motocicletas.
Ainda foi incrementada a frota da Policia Civil, com 37 viaturas, 2
caminhões guinchos, 4 rabecões e 1 mini van.

Investiu-se na valorização, formação e capacitação dos
profissionais da Segurança Pública, na reinauguração da ACADEPOL
– Academia de Policia Civil, onde foram qualificados 883 operadores
de segurança pública, 2.380 policiais militares e 619 bombeiros
militares; promoveu-se, ainda, a requalificação do efetivo do CTA –
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Centro Tático Aéreo e foram promovidos, na carreira, 2.209 policiais
militares e 493 bombeiros militares.

A segurança pública é um direito social garantido
constitucionalmente e configura-se como um desafio a ser enfrentado.
Contudo, para sua efetivação faz-se necessária à conjugação de esforços,
tanto do Poder Público quanto da sociedade civil organizada. Foi nessa
vertente que implantamos o Pacto pela Paz, que abriu espaço para a
participação popular no planejamento das ações de combate à
criminalidade.

A reestruturação que vem sendo adotada no sistema de
segurança pública, possibilita uma boa atuação nas operações policiais.
Em 2016, as ações planejadas conjuntamente com o Setor de Inteligência
da Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil, resultaram na
apreensão de de drogas e armas, o que contribuiu para a redução de
homicídios em 13,38% na Grande São Luís. Foram realizadas 62.577
ocorrências atendidas com resolutividade e 27.920 operações de
policiamento ostensivo. Na área da prevenção, 24.951 adolescentes
foram atendidos em Curso oferecido no âmbito do Programa Educacional
de Resistência às Drogas – PROERD, além de realizadas 4.804 rondas
escolares.

Na vertente da fiscalização, foram executadas 386 operações
conjuntas entre o DETRAN e a Polícia Militar, destacando-se a
Operação Lei Seca , que, dando continuidade aos trabalhos
desenvolvidos no ano de 2015, realizou durante o ano de 2016 um
total de 151 operações temáticas da Lei Seca.

· Administração Penitenciária
Foram adquiridos novos equipamentos de segurança para uso

individual, armamentos e munições para as Unidades Prisionais, além
de equipamentos de monitoramento das Unidades do Complexo
Penitenciário e 30 novas viaturas que beneficiaram 23 Unidades
Prisionais do interior do Estado. Em 2016, a Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária assumiu as Delegacias da Polícia Civil e
organizou os espaços físicos nos Municípios de Cururupu, Carutapera,
Zé Doca e Presidente Dutra.

Nas ações de humanização e ressocialização, a assistência
religiosa proporcionada pela SEAP, atingiu 9.458 internos. A
brinquedoteca da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina –
UPRF foi inaugurada. Destacam-se as ações de saúde que envolveram
99.833 atendimentos, sendo 77.470 de enfermagem, 3.050 consultas
médicas, 180 consultas ginecológicas, 730 consultas odontológicas,
1.330 testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C e RPD, além de
9.073 imunizações contra o vírus Influenza H1N1.

No âmbito da educação no Sistema Penitenciário, evidenciou-
se um aumento significativo nas inscrições do ENEM, com 587 detentos
inscritos, e, atualmente, 906 estão sendo alfabetizados e cursando o
ensino fundamental regular.

Visando fortalecer a segurança nos presídios, foram realizados
concurso público e processo seletivo simplificado, resultando em 100
nomeações e 1.643 contratos de agentes penitenciários, que receberam
treinamento qualificado para o exercício das atividades.

Através da Academia de Gestão Penitenciária foram
ministrados cursos de Formação de Novos Agentes de Segurança e de
Auxiliar de Segurança Penitenciária.

As ações voltadas para qualificação do trabalho para internos
das Unidades Prisionais alcançaram um volume de ampliação
significativa no ano de 2016, favorecendo o cumprimento da pena
digna e a garantia dos direitos fundamentais do interno através da
profissionalização. Foram ofertadas 70 oficinas de caráter permanente
beneficiando 2.385 detentos, como forma de ocupação e oportunidade
de renda no processo de ressocialização através de diversos projetos
produtivos.

Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernizar a
Administração

· Transparência e Controle
A Secretaria de Transparência e Controle, buscando promover

a execução de uma gestão com transparência, política prioritária do
nosso Governo, permaneceu na primeira posição na Escala Brasil
Transparente, continuando com a nota máxima de 10 pontos, sendo
analisadas todas as metas aplicadas, referentes ao acesso às informações.

A Secretaria de Transparência e Controle, no ano de 2016,
obteve um expressivo crescimento em acesso ao Portal da
Transparência, que totalizou 736 mil usuários.

Desenvolvemos 141 ações de fiscalização por auditorias e
inspeções nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo. Com o sistema
e-Ouv (Sistema Eletrônico de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual),
realizado em parceria com a Controladoria Geral da União – CGU,
obteve-se a marca anual de 5.410 manifestações em 2016.

· Planejamento e Orçamento
Para a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2017 foi

realizado, pela segunda vez, em parceria com a SEDIHPOP, o
Orçamento Participativo, momento em que a sociedade influencia
diretamente as decisões de Governo acerca dos investimentos
pretendidos para este exercício. As 15 Escutas Territoriais, realizadas
utilizando o recorte dos Territórios da Cidadania, abrangeram as 32
Regiões de Planejamento do Estado, contemplando os 217 municípios
maranhenses. Tais eventos, que contaram com o apoio de técnicos e
facilitadores dos órgãos setoriais, registraram a participação efetiva de
representantes do Poder Público e da sociedade civil, em processos de
eleição das propostas, que contaram com 14.968 votantes.

Em outro plano, a documentação referente ao Zoneamento
Ecológico-Econômico, na escala de 1:1.000.000 foi enviada para o
Ministério do Meio Ambiente, solicitando o redimensionamento da
Reserva Legal das áreas de floresta da Amazônia Legal do Maranhão,
para fins de recomposição de áreas consolidadas.

· Gestão e Previdência
Em 2016, foram realizados concursos públicos na Secretaria

de Estado de Administração Penitenciaria para preenchimento de 100
vagas; na Secretaria de Estado da Fazenda, com 50 vagas; e na Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, com 20 vagas.

A Escola de Governo do Maranhão (EGMA) realizou cursos
para 6.235 servidores, em 120 eventos de capacitação nas áreas de
qualificação e aperfeiçoamento, inclusão digital, parcerias e cursos
personalizados, eventos temáticos e projetos especiais.

· Secretaria de Fazenda
Concluiu-se o trabalho de reestruturação do sistema de

benefícios fiscais, de forma a possibilitar um ambiente de negócios
inovador, geração de emprego e renda, seguindo o modelo de
desenvolvimento preconizado pela SEFAZ.

Também foram criados os programas Mais Emprego, com
redução do ICMS na contratação de novos trabalhadores, e Cheque
Moradia, destinados a famílias de baixa renda para apoiar a reforma,
ampliação ou a melhoria de habitações já existentes.

Merecem destaque os investimentos realizados na implantação
de Sistemas Eletrônicos – Fazenda Eletrônica e no Fortalecimento da
Gestão Fiscal, que possibilitaram a expansão da infraestrutura
tecnológica e o atendimento de qualidade a mais de 120 mil empresas
cadastradas, como contribuintes de ICMS, e a mais de um milhão de
proprietários de veículos contribuintes de IPVA.

· Secretaria de Governo
Por meio da Lei nº 10.416 de 10 de março de 2016, foi criada a

Secretaria de Estado de Governo que tem a finalidade de assistir, direta
e imediatamente, o Governador do Estado no desempenho de suas
atribuições, especialmente nos atos de gestão dos negócios públicos,
no monitoramento e avaliação da ação governamental, na coordenação
de programas e projetos estratégicos, cerimonial público, assessoria
militar do governo e outras atribuições que lhe forem delegadas, o que
possibilitou a realização do acompanhamento e monitoramento de
todos os programas e ações governamentais, relacionados aos
compromissos para os quatro anos de Governo, firmados com o povo
do Maranhão. De acordo com pesquisa anual realizada pelo site G1,
foram cumpridas 15 metas e 14 estão em andamento, um dos mais
altos índices do Brasil.

· Assuntos Municipais
Concedeu-se apoio técnico-institucional aos municípios, nas

áreas de captação, execução e prospecção de recursos para execução de
políticas públicas priorizadas no Programa de Governo.
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Durante o ano de 2016, prosseguiu a implantação do Programa

Promunicípio, o que possibilitou a redução dos índices de perda de
recursos governamentais que prejudicam o desenvolvimento dos
municípios. Promoveu-se também a implantação de projeto de
capacitação, adequado às necessidades da gestão municipal, concernente
à captação, execução e prestação de contas de convênios; ofertou-se
assistência técnica aos municípios, a fim de que estes pudessem
apresentar projetos adequados às exigências dos órgãos concedentes
(estaduais e federais).

Divulgou-se aos municípios as informações relativas à captação
de recursos governamentais e não governamentais, assim como as
instruções sobre o cumprimento das exigências legais relativas à
celebração de convênios, além da ampliação e do fortalecimento dos
canais de comunicação do Governo do Estado com os municípios.

Desenvolvimento Para Todos
· Agricultura e Pecuária
Com o Programa Mais Sementes, foram distribuídas 493

toneladas de feijão, 285 de sementes de arroz, 1.006 de sementes de
milho e 3 de sementes de maracujá e hortaliças, totalizando quase 1,8
mil toneladas, que foram plantadas em 78.395 hectares, para a Safra
2016/2017, por 59.660 produtores rurais cadastrados.

Na pecuária, continua-se investindo na prevenção e erradicação
da febre aftosa. Através da realização de 45 mil fiscalizações, mais de
7 milhões de animais foram vacinados, obtendo-se o índice acima de
98% da vacinação contra a febre aftosa. Dessa forma, o Maranhão
manteve o status de Estado livre da doença.

Outro destaque foi a exportação do couro produzido no
Maranhão, que aumentou em 74,1%, considerando o período de janeiro
a junho de 2016, em relação ao mesmo período de 2015, resultado que
superou todos os demais Estados brasileiros. Também tivemos a
exportação via Porto do Itaqui de 11.288 bovinos, colocando os nossos
produtores em um novo segmento do mercado.

Essas condições proporcionaram a abertura de novos mercados
nacionais e internacionais, pela proteção à sanidade dos animais,
vegetais e da qualidade e segurança higiênico-sanitária dos produtos e
subprodutos oriundos do Maranhão.

· Agricultura Familiar
Com o Programa Mais Produção foi possível captar cerca de

R$ 57 milhões em recursos adicionais, provenientes de fontes como o
Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - Fumacop, Emendas
Parlamentares, parcelas de recursos de convênios federais, firmados
com Ministérios, que estão sendo liberados e aplicados, gradativamente
em unidades móveis de regularização fundiária, fortalecimentos das
feiras (comercialização, logística e abastecimento); assistência técnica
e fomento para as unidades produtivas familiares nos municípios de
menor IDH; implantação do Cadastro Ambiental Rural - CAR; Projetos
de Apoio a Cadeias Produtivas; Implantação e gestão de sistemas de
dessalinização – Programa Água Doce; Implantação de cisternas –
Programa Segunda Água; aquisição de kits de irrigação e de
equipamentos agrícolas; implantação de bibliotecas – Arca das Letras;
implantação de quintais produtivos; reestruturação da Unidade Técnica
Estadual com a revitalização das Unidades Produtivas do Programa
Nacional de Crédito Fundiário - PNCF.

Cabe destacar as feiras agrotecnológicas (AGRITECS) que,
em 2016, foram realizadas nos Municípios de Codó, Grajaú, Zé Doca,
Viana e Chapadinha, com aproximadamente 95 mil visitantes, tendo
um papel preponderante na realização de cerca de R$ 9,9 milhões em
negócios, e na capacitação de 7.655 agricultores.

Na Assistência Técnica e Extensão Rural, o investimento foi
de R$ 15,2 milhões, o que nos possibilitou beneficiar 59.223 agricultores
familiares com prestação de serviços de assistência técnica e extensão
rural, de caráter continuado;  desenvolver processos de gestão,
produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos
serviços agrícolas e não agrícolas; promover a inovação tecnológica;
cadastrar agricultores familiares e elaborar a Declaração de Aptidão ao
PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar.

Foram diretamente beneficiados 120.743 produtores rurais
familiares com aquisição e distribuição de kits de irrigação, implantação
de quintais produtivos, implantação de cisternas, titulação de terras e
dinamização das cadeias produtivas mediante aquisição de
equipamentos agrícolas.

· Indústria e Comércio
Na Indústria e Comércio, fortaleceram-se as ações voltadas

para a geração de emprego, qualificação da mão de obra e oportunidades
de negócios locais por meio do programa Mais Empresas, mediante a
concessão de benefícios para empresas instaladas nos municípios de
Imperatriz, São Luís e Santo Amaro. Através do programa Mais
Avicultura, foram concedidos benefícios para empresas instaladas
nos Municípios de Porto Franco, Capinzal do Norte, Balsas, Paço do
Lumiar e Vargem Grande. No programa Mais Logística, promoveu-se
a concessão de benefício para empresa instalada no Município de São
Luís.

Em agosto de 2016, através da Junta Comercial do Maranhão
– JUCEMA, promoveu-se a implantação da Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios –
REDESIM, em conformidade com a Lei nº 11.598/2007. Foram
inauguradas unidades da JUCEMA nos Municípios de Barreirinhas,
Coroatá, Estreito, Itapecuru-Mirim, Vitória do Mearim, e duas unidades
na região metropolitana, sendo uma em São José de Ribamar (Pátio
Norte Shopping) e outra em São Luís (Shopping da Ilha), responsáveis
pela abertura de 8.558 empresas. Esse resultado é fruto das ações de
desburocratização que vem sendo implementadas.

O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão
– INMEQ/MA, por meio de suas atividades, garantiu os serviços
essenciais na proteção ao cidadão em suas relações de consumo,
verificando e fiscalizando instrumentos de medição, produtos pré–
medidos ou pré-embalados e a qualidade dos produtos e serviços
disponíveis à sociedade. Em 2016, foram verificados 59.765
instrumentos metrológicos e produtos pré–medidos em todo o Estado,
um total de 2.844 estabelecimentos visitados.

· Minas e Energia
Na área de energia, realizou-se o Seminário de Energias

Renováveis – Investindo em um Futuro Sustentável, que reuniu cerca
de 250 pessoas entre estudantes, professores, pesquisadores,
empresários e Poder Público, ocasião em que foram abordados temas
sobre as potencialidades energéticas do Maranhão, eficiência energética,
energia solar fotovoltaica e o potencial de energia eólica de nosso Estado,
energias oceânicas e casos de sucesso sobre o uso de energia solar na
Ilha dos Lençóis Maranhenses, além do comércio da biomassa para
geração de energia. Foi implantado o Sistema de Energia Solar, destinado
ao projeto de irrigação no Agropolo da Ilha, na Unidade de Referência
de Produção (URP) de São José de Ribamar e Paço do Lumiar.

Na área de mineração, foi assinado um Termo de Compromisso
com a empresa Luna Gold, controladora da Mineração Aurizona que
atua no Município de Godofredo Viana. Essa parceria é destinada ao
desenvolvimento de pesquisa mineral em diversos municípios da
microrregião do Gurupi, com o objetivo de identificar novos potenciais
de desenvolvimento da mineração no Estado.

· Meio Ambiente
O compromisso de fortalecer o Sistema Estadual de Meio

Ambiente – SISEMA, a fim de atingir o seu principal objetivo, qual
seja, realizar a gestão territorial e o controle da operação de atividades
e empreendimentos que, efetiva ou potencialmente, poluam ou causem
impactos ambientais, em prol da qualidade ambiental tem sido honrado.

Dentre as metas do Governo para o meio ambiente, destacam-
se a balneabilidade da água do mar, o controle ambiental e a manutenção
das praias limpas, por meio de pesquisas e análises realizadas pelo
Laboratório de Análises Ambientais – LAA, com aproximadamente
1.575 amostras coletadas periodicamente, três vezes por semana, em
21 pontos avaliados.

Entre várias atividades de fiscalização e controle, citamos a
emissão de 1.649 licenças na área de empreendimentos industriais e
atividades utilizadoras de recursos ambientais; na área florestal foram
emitidas 441 autorizações incluindo licenças de empreendimentos
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agrossilvopastoril; na área de recursos hídricos emissão de 531
documentos dentre outorga de água superficial, subterrânea e perfuração
de poço tubular.

· Trabalho e Renda
Na política do Trabalho e Economia Solidária, o Programa

Promoção do Trabalho Digno, realizou ações de intermediação de
mão de obra, assistindo a 106.354 trabalhadores. Desses, 41.389 foram
cadastrados no Sistema Nacional do Emprego e 18.107 foram
encaminhados às vagas de emprego.

O Programa Promoção do Trabalho Digno, por meio da
ação Seguro Desemprego, habilitou e orientou 67.846 trabalhadores
para reinserção no mercado de trabalho e realizou ainda a emissão de
50.946 Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS.

Para ampliar a oferta de trabalho e renda, o Mutirão Rua
Digna foi inserido nos municípios da Região Metropolitana de São
Luís e nos 30 municípios contemplados no Plano Mais IDH.  Esse
projeto visa à melhoria na infraestrutura e mobilidade, além de
oportunizar trabalho e renda, sobretudo aos trabalhadores e
trabalhadoras desempregados da construção civil, através de
pavimentação de blocos intertravados (bloquetes), sendo estes
confeccionados pelos detentos do Complexo Penitenciário de
Pedrinhas.

· Turismo
As ações de turismo foram desenvolvidas para a promoção e o

desenvolvimento dos 3 (três) polos turísticos prioritários: São Luís,
Lençóis Maranhenses e Chapada das Mesas, estabelecendo parcerias,
visando o envolvimento e a integração com órgãos do setor público,
iniciativa privada e terceiro setor.

Deve-se, ainda, considerar a importância do Programa Mais
Cultura e Turismo, incentivando maranhenses e turistas a conhecerem
um pouco mais sobre nossa cultura, e reocupar espaços públicos,
aquecendo a economia local.

Ações de qualificação da mão de obra do turismo também
merecem destaque: 180 profissionais de meios de hospedagem,
restaurantes e guias de turismo de Barreirinhas e Santo Amaro do
Maranhão participaram da nova fase de treinamento oferecido pelo
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego -
PRONATEC.

Foram realizados 25 eventos e 04 feiras nacionais e
internacionais de Turismo, eventos esses que promoveram
principalmente os 03 polos turísticos do Maranhão, Lençóis
Maranhenses, Chapadas das Mesas e São Luís. Dentre os eventos
internacionais destacam-se o ITB Berlim, expondo o produto “Rota
das Emoções” e o WTM Londres promovendo os 03 polos turísticos
do Maranhão. Dentre os eventos nacionais, destaca-se o 28º Festival
de Gramado, AVIRP, encontro de Agentes de Viagens realizado em
Ribeirão Preto-SP e o World Travel Latin America, em São Paulo e,
ainda, a Feira Brasil Original que possibilitou a promoção do
artesanato maranhense.

Ampliar a Infraestrutura e Logística
· Infraestrutura
O ano de 2016 foi importante, também, para a implantação e o

melhoramento de 583 km de rodovias, com 4 novas rodovias entregues:
Imperatriz/Cidelândia; Altamira do Maranhão/Brejo de Areia; São
Pedro dos Crentes/Fortaleza dos Nogueiras e Riachão/Feira Nova. Por
meio do programa Mais Asfalto foi executada a pavimentação de 347
km e a conservação de 224 km de rodovias, além de 774 km de melhorias
de vias urbanas.

No âmbito das obras civis, um total de 193 obras foram
executadas dentre construções, reformas, adequações, manutenções,
recuperações e urbanizações em 49 municípios maranhenses, como a
construção e melhoramento de 59.849 m² de Prédios Públicos e a
entrega de 08 praças publicas nos Municípios de São Luís, Timon,
Matões, Paranarama, Raposa e em Imperatriz.

· Mobilidade Urbana
Em 2016, obtiveram-se excelentes resultados de aceitação

popular no transporte e na mobilidade urbana, com a ampliação das
novas linhas do Expresso Metropolitano, resultando em uma

movimentação de mais de 1,5 milhão de passageiros numa frota de 46
ônibus climatizados, com rotas expressas e tarifas diferenciadas, linhas
controladas por GPS através do aplicativo Meu Ônibus MOB, com
aprovação de 90% dos usuários.

Destaca-se a implantação do Projeto Travessia, atendendo às
Cidades de São Luís, São Jose de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar,
com 4 vans e um veículo pequeno para atender os casos de microcefalia.
Nas cidades de Imperatriz, João Lisboa, Senador La Roche e
Davinópolis, também foram disponibilizadas 4 vans.

· Saneamento
O ano de 2016 foi marcado por esforços da CAEMA, dos

colaboradores e do Governo do Estado, voltados para a solução de
problemas graves e históricos relativos ao abastecimento de água, bem
como coleta e tratamento de esgotos, que, há décadas, estavam carentes
de investimentos significativos em implantação, ampliação e melhorias.

Foram estabelecidas prioridades e, no contexto de dificuldades,
algumas obras foram executadas e entregues e outras estão em fase de
execução, via Programa Água para Todos. Já houve a entrega de 28
poços, beneficiando 62.280 habitantes, nos Municípios de Água Doce
do MA, Alcântara, Amapá do MA, Afonso Cunha, Aldeias Altas,
Belágua, Brejo de Areia, Barreirinhas, Conceição do Lago Açu,
Chapadinha, Icatu, Lagoa Grande, São Mateus, São Luís, Satubinha,
Tuntum, Santa Inês e Tutoia. No Programa Mais Saneamento, vale
destacar a entrega da Estação de Tratamento de Esgoto do Vinhais, que
beneficiou 350 mil moradores de 48 bairros da Capital e a substituição
de antigas redes de cimento amianto, tubulação já proibida e que ainda
existia na Capital.

· Administração Portuária
Em 2016, o Porto do Itaqui movimentou 16,9 milhões de

toneladas. Houve uma queda motivada pela quebra da safra da soja e
milho, redução do preço das commodities e mudança na estratégia da
Petrobrás, impactando na redução da entrepostagem no Porto do Itaqui.
Além, é claro, da brutal recessão econômica que paralisou a economia
do Brasil. Contudo, apesar do cenário econômico desafiador a empresa
conseguiu atingir um lucro liquido da ordem de R$ 43 milhões, resultado
de uma gestão financeira eficiente, responsável e comprometida.

Em 2017, a movimentação deverá aumentar em relação ao ano
anterior, com o retorno da movimentação de granéis agrícolas (soja,
milho e farelo de soja) e aumento da importação de derivados de
petróleo.

Foram realizadas ainda, obras que tiveram grande impacto para
a população, como a execução da Passarela e Abrigo no Terminal de
Ferry Boat de Cujupe, em Alcântara, requalificação do Cais de São
José de Ribamar, além de serviços de benfeitorias e ampliação, para
garantir acessibilidade aos passageiros no Terminal de Ferry Boat da
Ponta da Espera.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Esses resultados positivos tornam-se ainda mais significativos,

considerando que foram conquistados em mares agitados por muitas
tempestades. Com efeito, o País vive uma das mais profundas crises
de sua história. Crise econômica que vitima 12 milhões de
desempregados em todo o Brasil, e um cataclismo político que aniquilou
o diálogo institucional, gerando essa confusão generalizada que trava a
retomada do crescimento de nossa economia. Diante desse cenário
caótico, lembro do ensinamento de Gramsci: “devemos ter espírito
crítico na análise da situação que nos cerca, mas não perder a vontade
e o otimismo de transformar essa realidade”.

Sublinho que, apesar das dificuldades econômicas, vamos
continuar a avançar com os programas acima abordados e, considerando
as necessidades da população, apresento-lhes as prioridades para 2017.

1) Infraestrutura:
- Construção (em diferentes estágios) e/ou recuperação de 25

rodovias estaduais;
- 250 km de recuperação e melhorias da malha viária das cidades

maranhenses pelo Programa Mais Asfalto
2) Educação (construção e reformas):
- Serão entregues 200 escolas novas;
- 211 escolas serão reformadas ou reconstruídas;
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- Serão construídos 06 Institutos de Educação, Ciência e

Tecnologia do Maranhão – IEMAS;
  - E estão em andamento as obras de reforma e ampliação da

UEMASUL.
3) Saúde:
- Hospital Regional de Balsas: unidade de alta complexidade,

com capacidade para 50 leitos e mais 12 de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), para atender à população do Sul do Maranhão.

- Hospital do Servidor: contará com 120 leitos, mais 20 leitos
de UTI e terá capacidade para atender 110 mil servidores estaduais. A
previsão de entrega do novo hospital é março de 2018.

- Hospital da Criança: a obra, feita em parceria com a Prefeitura
de São Luís, garantirá mais 91 leitos de internação, nova Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) com 11 leitos e 25 enfermarias, que totalizarão
178 leitos e internação.

- Hospital Regional de Chapadinha: disponibilizará 50 leitos
de enfermaria, 10 leitos de UTI, 4 salas de cirurgia, Tomografia e Raio-
X.

- Hospital de Ortopedia: A unidade terá 29 leitos de enfermarias
adulto, 4 pediátricos, 10 leitos de UTI, além de 3 salas de cirurgia e
exames de Tomografia e Raio-X.

- Ninar: Após criação do Centro de Referência em
Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças, o Ninar,
o Governo do Estado do Maranhão transformará a antiga Casa de
Veraneio em uma Casa de Apoio para Crianças com Microcefalia.

Além destes, há diversas outras obras de reforma e construção
em cidades como Pedreiras, São Mateus, Lago da Pedra, São Luís,
Coroatá, Presidente Dutra, Santa Luzia do Paruá e Carutapera.

4) Segurança Pública:
- Novas Viaturas: 130 unidades
- Novos Policiais: 1.100 novos policiais.
5) Investimentos EMAP: R$ 730 milhões (entre recursos

públicos e privados)
6) Programa “Sim, Eu posso”: Mais 24 mil pessoas serão

alfabetizadas em 2017.
7) Água para Todos: Investimentos em 113 cidades.
8) Agricultura Familiar:
Em parceria com o Governo Federal, entregaremos 2.634

cisternas, sendo 2.034 do Programa Segunda Água (com capacidade de
25 mil litros, cada uma, com unidade produtiva), e 600 cisternas por
meio do Programa Primeira Água (que terão capacidade de 52 mil
litros, cada uma, para escolas da zona rural dos municípios). Por meio
do Programa “Diques da Produção”, serão realizadas cerca de 30
intervenções que beneficiarão mais de 3 mil famílias em 30 municípios.

Este será outro ano de grandes desafios sim! Mas continuaremos
trabalhando com dedicação, responsabilidade e transparência, na busca
do melhor para a população e reafirmo perante esta Casa: os meus
compromissos continuarão sendo cumpridos! Tenho a certeza de que,
com a ajuda do povo maranhense e apoio desta Casa, iremos continuar
construindo o “MARANHÃO DE TODOS NÓS”.

Nesta oportunidade, agradeço os parlamentares da base
governista pelo apoio e lealdade nesses dois anos de Governo. Agradeço
também aos colegas oposicionistas, que por meio de suas criticas e
propostas nos auxiliaram a avaliar nossas iniciativas de forma mais
pluralista e equilibrada.

Desejo a todos os Parlamentares desta Casa Legislativa um
ano repleto de trabalho em favor do povo do Maranhão.

Que Deus abençoe a todos.

Flávio Dino
Governador do Maranhão

Ata da Centésima Quadragésima Segunda Sessão
Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia quinze de dezembro do ano de dois mil e
dezesseis.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andrea Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso
e Zé Inácio. Ausentes os Deputados: Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Nina Melo, Paulo Neto e Raimundo Cutrim. O
Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto, 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, do seguinte expediente: Projeto
de Lei nº 225/16, do Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe
sobre a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores – IPVA, motocicletas, cujo proprietário
desenvolva exclusivamente atividade na lavoura, agricultura familiar
rural e dá outras providências; Projeto de Lei n° 226/16, da Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que dispõe sobre o
subsídio do Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado
para o exercício de 2017; Projeto de Resolução Legislativa nº 039/16,
do Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Alex de Oliveira de Souza, Presidente da
Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do
Maranhão – FAPEMA; Projeto de Resolução Legislativa n° 040/16,
do Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha Manuel Beckman ao
Juiz de Direito Sebastião Joaquim Lima Bonfim; Requerimento nº 600/
16, do Deputado Wellington do Curso, solicitando que sejam
registrados nos Anais desta Assembleia votos de congratulações em
razão do Dia Nacional do Ministério Público, comemorado em 14 de
dezembro, ressaltando a importância dessa instituição para a proteção
dos direitos difusos e coletivos da sociedade brasileira; Requerimento
nº 601/6, do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja registrado
nos Anais da Assembleia Legislativa do Maranhão de mensagem de
pesar pelo falecimento do Arcebispo Emérito de São Paulo, Dom Paulo
Evaristo Arns, ocorrido no dia 14 de dezembro de 2016 na cidade de
São Paulo; Requerimento nº 602/16, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja encaminhada mensagem de pesar, a Igreja Católica,
pelo falecimento do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, Arcebispo
Emérito da Arquidiocese de São Paulo, externando o mais profundo
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 14 de
dezembro; Requerimento nº 603/16, do Deputado Bira do Pindaré,
solicitando que seja enviada mensagem aos Deputados Federais e
Senadores para que votem contra a PEC nº 287/2016 que institui a
reforma da Previdência Social; Requerimento nº 604/16, do Deputado
Roberto Costa, solicitando que seja consignado nos Anais da Casa,
mensagem de profundo pesar pelo falecimento da Senhor Alfredo Seba,
falecido no dia 15/12; Requerimento nº 605/16, do Deputado Othelino
Neto, solicitando que seja dispensado dos trâmites regimentais, para
discussão e votação em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei n.º 227 /2016, de autoria do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão; Indicação nº 783/16, do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flavio Dino,
ao  Secretário de Estado de Industria e Comércio, Senhor Simplicio
Araújo, solicitando a possibilidade de implantar um distrito industrial
no Município de São João Batista; Indicação nº 784/16, do Deputado
Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, solicitando a restauração do ginásio de ginástica olímpica
localizado na Avenida Kennedy, em São Luís; Indicação nº 785/16, do
Deputado Sérgio Frota, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
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Flávio Dino, solicitando a implantação de uma pequena fábrica de
bloquetes e tijolos de cimento, dentro da Penitenciária Agrícola de
Pedrinhas, para serem utilizados na pavimentação de ruas da zona
rural de São Luís, assim como, na construção de casas populares. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa para leitura o Senhor Presidente
deferiu as indicações acima mencionadas e encaminhou o expediente à
publicação e concedeu a palavra ao Deputados César Pires lamentou o
falecimento do Deputado Federal João Castelo e falou sobre a
homenagem realizada durante seu velório que destacou todas as obras
realizadas durante sua vida política. Falou ainda haver entendimento
que o homem é aquilo que faz, de modo que tem orgulho de ter
implantado, junto ao Deputado João Evangelista, a Escola do
Legislativo há 10 anos, melhorando a educação de muitos funcionários
nessa Casa, humanizando o cuidado com o trabalho desenvolvido nesta
Casa. O Deputado Júnior Verde destacou sua preocupação com os
servidores do Estado no que tange a manutenção dos direitos
trabalhistas. O Deputado Rigo Teles destacou o arrombamento de uma
agência do Bradesco, na última semana, na cidade de Jenipapo dos
Vieiras, que em menos de 24h foi resolvido o problema, parabenizando
a Polícia Militar do Maranhão, na pessoa do Coronel Passos, do 5°
Batalhão. O Deputado Othelino Neto lamentou o falecimento de Dom
Paulo Evaristo Arns, destacando seu papel como líder espiritual que
soube se manifestar em momentos importantes do País. O Deputado
Wellington do Curso destacou que protocolou na manhã de hoje
mensagem de pesar pelo falecimento de Dom Paulo Evaristo Arns. O
Deputado Professor Marco Aurélio destacou o Programa Travessia do
Governo do Estado, que garante a mobilidade de pessoas com
necessidades especiais. Esse programa, que antes atendia apenas a
Capital São Luís, devido a seu sucesso, foi estendido para o município
de Imperatriz, João Lisboa, Davinópolis e Ribeirãozinho. O Deputado
Bira do Pindaré, registrou com o pesar o falecimento de Paulo Evaristo
Arns, Arcebispo de São Paulo, o frade franciscano também cardial
brasileiro e uma pessoa ímpar na história do nosso País, um ícone da
esperança. Então não podemos deixar, de maneira alguma, de fazer este
registro, mesmo porque Dom Paulo Evaristo Arns era uma das pessoas
que encabeçava a Teologia da Libertação que, aliás, é onde a escola na
qual me formei para a vida e para a militância. O Deputado Eduardo
Braide falou que pesa sobre esta Casa, o destino de milhares de
maranhenses com a votação do Projeto de Lei nº 223/2016, destacando
que não é justo com a sociedade e principalmente com os pequenos
empreendedores, aumentar a carga tributária do Estado. Em seguida
deu início a Ordem do Dia anunciando a discussão e votação em primeiro
e segundo turnos, regime de urgência, do Projeto de Lei nº 223/2016, de
autoria do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 101/2016,
que modifica dispositivos da Lei nº 7.799/02, que dispõe sobre o
Sistema Tributário do Estado, para alterar as alíquotas do ICMS e
restringir o diferimento do lançamento e pagamento do ICMS nas
hipóteses que indica, dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle, cuja discussão e votação foi transferida da Ordem do Dia,
da Sessão Extraordinária de 14/12/16, devido pedido de vista, concedido
pelo Presidente da CCJC, Deputado Rafael Leitoa aos Deputados
Eduardo Braide, Adriano Sarney e Rogério Cafeteira, conjuntamente.
O Presidente suspendeu a sessão para que as Comissões emitissem
pareceres. Reaberta a Sessão o Presidente da Mesa solicitou que o
Presidente da Comissão de Orçamento se manifestasse quanto ao
referido projeto, o mesmo informou que a matéria recebeu parecer
verbal e favorável da maioria dos membros, contra os votos dos
Deputados Andrea Murad e Eduardo Braide. O Projeto foi aprovado
na sua forma original e encaminhado à Sanção, contra os votos dos
Deputados Adriano Sarney, Andrea Murad, Eduardo Braide, Edilázio
Júnior, Sousa Neto e Wellington do Curso. Recebeu 11 emendas sendo
07 do Deputado Max Barros e 4 do Deputado Adriano Sarney, que
foram rejeitadas pelas Comissões. Houve pedidos de destaques para
as emendas, sendo todos rejeitados pelo Plenário. Com o horário
regimental já esgotado o Senhor Presidente em exercício, Deputado
Othelino Neto acrescentou mais uma hora em conformidade com art.
103 do Regimento Interno, dando prosseguimento a Ordem do Dia.

Em segundo turno, regime de prioridade, o Projeto de Lei nº 205/2016,
de autoria do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 086/
2016, que dispõe sobre antecipação do ICMS nas saídas internas de
aves, com pareceres favoráveis das Comissões Constituição, Justiça e
Cidadania, relator Deputado Rafael Leitoa; de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, relator Deputado Vinícius Louro, sendo
discutido pelo Deputado Eduardo Braide, destacando que a proposição
irá aumentar o ICMS sobre a energia elétrica e o combustível utilizado
pelo cidadão comum, assim como será repassado, ainda que
indiretamente, ao setor produtivo. Solicitou que o Projeto fosse retirado
de pauta, para que fossem modificados dispositivos que são
referenciados na Lei e que já não existem. Dessa forma, se o Projeto for
aprovado, será uma aberração jurídica. Em discussão ao Projeto de Lei
nº 223/2016, de autoria do Poder Executivo, o Deputado Professor
Marco Aurélio destacou que as críticas feitas ao Projeto não levam em
consideração o momento que o Governo vive. As dívidas deixadas pela
gestão anterior somavam valores exorbitantes, de modo que ao falarem
que as contas foram entregues saneadas com base em índices que indicam
atendimento a LRF, como se apenas isso indicasse a ausência de dívidas.
Destacou que o Governo do Estado tem priorizado o corte de gastos,
mas que está fazendo isso com os excessos. Três secretarias foram
fundidas, como a de Turismo, de Cultura e a de Pesca e Agricultura,
entretanto o Governador não irá cortar investimentos sociais. Ressaltou
que se o Governo não tiver condições de garantir a continuidade dos
investimentos, ninguém irá querer saber de quem é a culpa, motivo
pelo qual esses Projetos e fazem necessários. Em discussão ao Projeto
de Lei 223/2016, de autoria do Poder Executivo, o Deputado Edilázio
Júnior criticou o Governo do Estado, declarando que o mesmo afirmou
que faria um governo diferente, mas que está se preocupando apenas
em aumentar impostos e prejudicar a classe empresarial. Questionou o
número de Secretarias do Estado, que é de vinte e nove, quando alguns
estados possuem apenas doze ou quinze. Questionou, ainda, o discurso
do Governador de que é a favor de taxar as grandes fortunas, mas que
na realidade manda propostas para taxar ainda mais os cidadãos comuns.
O Deputado Sousa Neto, em a parte, parabenizou o parlamentar pelas
palavras e falou que o Governador declarou nas redes sociais que hoje
os que gritam contra os impostos são os mesmos que antes desviavam
dinheiro público, acrescentando que a população não é culpada pela
corrupção do país. Em discussão ao Projeto de Lei 223/2016, de autoria
do Poder Executivo, o Deputado Rogério Cafeteira declarou que o
Governo teve cuidado em preservar a classe produtora, destacando
que as medidas tomadas são necessárias, embora seja um remédio
amargo. Ressaltou que a concretização econômica do ano de 2016 se
mostrou pior que o ano anterior, mostrando ser necessário realizar um
novo ajuste para que o Estado não entre em colapso. O Deputado
Cabo Campos, em aparte, destacou que não vai avaliar o mérito da
matéria e dar seu voto, mas que gostaria de deixar os policiais militares
atentos ao que está sendo votado aqui, alertando para o que acontece
em outros estados, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. O
Deputado Rogério Cafeteira destacou que em outros estados do
Nordeste as alíquotas são maiores, assim como no restante do Brasil,
de modo que o Maranhão está aumentando, mas não de uma forma
muito excessiva. Respondeu, ainda, ao questionamento do Deputado
Eduardo Braide, sobre os dispositivos que já foram revogados, afirmou
que assessoria jurídica do Governo afirmou que apenas fez referência
ao dispositivo que criou o benefício, não invalidando a Lei, de modo
que será dado seguimento ao rito de tramitação. O Deputado Eduardo
Braide declarou que existe uma nova Lei e que deveria ser referenciada
no texto no legal, questionando, quanto às empresas que poderia ser
prejudicadas quanto ao dispositivo que o parlamentar afirmou atingir
apenas a Alumar. O Deputado Rogério Cafeteira afirmou respeitar
suas argumentações, mas que mantém seu posicionamento. O Projeto
foi aprovado e encaminhado a redação final, contra os votos dos
Deputados Adriano Sarney, Andrea Murad, César Pires, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide, Sousa Neto e Wellington do Curso. Os
requerimentos nº 581, 589 e 593/2016, de autoria do Deputado
Alexandre Almeida, foram transferidos devido a ausência do autor em
Plenário. A Mesa Diretora deferiu o Requerimento nº 596/2016, de
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autoria do Deputado Edson Araújo, subscrito pelos Deputados
presentes em Plenário, solicitando que seja consignado nos Anais da
Casa votos de profundo pesar em decorrência do falecimento do
Deputado Federal João Castelo, apresentando em seu nome e da sua
família condolências à família enlutada; nº 597/2016, de autoria do
Deputado Edson Araújo, solicitando que seja enviada mensagem de
pesar, aos familiares do amigo e companheiro de lutas, Sebastião de
Sousa Lima, falecido em 09/11/2016, nesta Cidade; nº 598/2016, de
autoria do Deputado Júnior Verde, solicitando a Secretaria de Estado
de Gestão e Previdência, informações sobre a existência de projeto que
trata sobre alterações no regime previdenciário estadual, especialmente
dos militares e nº 599/2016, de autoria do Deputado Sousa Neto,
solicitando ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela, informações sobre as investigações realizadas sobre
o desaparecimento do Cabo Júlio César da Luz Pereira e do Soldado
Carlos Alberto Constantino Sousa, ambos Policiais Militares lotados
na 14ª Companhia Independente (14ª CIA) do Município de
Buriticupu. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Edivaldo Holanda. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente ata que lida e considerada aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 15 de dezembro de 2016. Deputado
Othelino Neto - Presidente em exercício. Deputado César Pires - 1º
Secretário em exercício. Deputado Rigo Teles - 2º Secretário em exercício.

Ata da Centésima Quadragésima Terceira Sessão
Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dezenove de dezembro do ano de dois mil e
dezesseis.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Edilázio Júnior.
Segundo Secretário em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro
e Wellington do Curso. Ausentes os Deputados: Andrea Murad,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Edivaldo Holanda, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Léo Cunha, Paulo Neto, Ricardo Rios, Sérgio
Frota e Zé Inácio. O Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto,
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, do seguinte expediente:
Veto total ao Projeto de Lei nº 139/2016, encaminhado pela Mensagem
nº. 104/2016, do Poder Executivo, que institui o “Biênio da Matemática
2017-2018 Gomes de Sousa” no Maranhão e dá outras providências;
Mensagem nº 105/2016, do Poder Executivo, comunicar a essa augusta
Assembleia que, conforme autorizado pelo Decreto Legislativo n° 481/
2016, estará se ausentando do Estado no período de 3 a 11 de janeiro
de 2017 para tratar de assuntos de interesse particular; Veto Parcial ao
Projeto de Lei nº 137/2016, do Poder Executivo, encaminhado pela
Mensagem nº. 106/2016, que disciplina o funcionamento de academias,
associações, clubes desportivos ou recreativos, escolas de iniciação
desportiva e outros estabelecimentos que ministrem artes marciais,
atividades físicas, desportivas, recreativas e de lazer no território do
Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 230/16, do Deputado Edivaldo
Holanda, que considera de utilidade Pública a Comunidade Católica
Efésios 6, com sede e foro neste Município de São Luís; Projeto de Lei
nº 231/16, do Deputado Cabo Campos, que considera de utilidade
pública a “Águia” Associação Recreativa e Escola de Samba-A.A.R.E.S,

com sede e foro no Município de Cururupu; Projeto de Resolução nº
041/16, do Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha Manuel
Beckman ao Desembargador Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe;
Requerimento nº 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616 e 617/16,
todos de autoria do Deputado Cabo Campos, enviando mensagens de
congratulações ao 16º Batalhão da PMMA, da Cidade de Chapadinha,
pelo excelente trabalhado desenvolvido pelo órgão através de vários
programas educacionais e trabalhos investigativos; Indicação nº 786/
16, do Deputado Cabo Campos, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a criação de Comissão
Mista Especial para apreciação, avaliação e elaboração de proposta
conjunta da Nova Lei de Organização Básica - LOB da Polícia Militar
do Maranhão composta por membros do poder executivo estadual, do
poder legislativo estadual e representantes de praças e oficiais da Polícia
Militar do Maranhão a fim de conciliar os diversos anteprojetos de
LOB existentes, levando-se em consideração a necessidade premente
de se finalizar o referido diploma organizacional. Não havendo mais
matéria sobre a Mesa para leitura o Senhor Presidente deferiu a indicação
acima mencionada encaminhou o expediente à publicação e concedeu a
palavra ao Deputado Raimundo Cutrim que reafirmou atualmente existir
uma ditadura do judiciário, onde é possível ver o STF interferindo no
processo legislativo. Prova disso é medida do Supremo que obriga o
Senado devolver o Projeto de Lei que trata das dez medidas contra a
corrupção. O Deputado Rigo Teles falou sobre as chuvas do final de
semana e os transtornos causados pela Companhia Energética do
Maranhão - CEMAR. O Deputado Júnior Verde defendeu a medida de
ajuste fiscal aprovada pela Casa na última semana, destacando que ao
contrário do que vem sendo divulgado, eles votaram pelo fortalecimento
do Estado e foi preciso coragem para votar tal medida. A Deputada
Graça Paz também destacou a aprovação do Projeto de Lei que alterou
as alíquotas de ICMS e criticou a divulgação que vem sendo feita,
afirmando que os parlamentares aprovaram o referido Projeto, em
troca da aprovação de suas emendas. Em seguida deu início a Ordem do
Dia anunciando a discussão e votação, comunicando que a PEC nº 003/
2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhada pela Mensagem nº
079/2016, ficaria transferida devido ausência de quórum qualificado.
Em único turno, Parecer nº 345/2016, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº 202/2016, de
autoria do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 081/2016,
que dispõe sobre a aplicação de multa, juros de mora e parcelamento
de crédito de natureza não tributária, relator Deputado Rafael Leitoa,
o parecer foi aprovado com os votos  contrários dos Deputados
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Edilázio Júnior, Eduardo Braide,
Max Barros, Sousa Neto e Wellington do Curso. Em segundo turno,
regime de prioridade, o Projeto de Lei nº 203/2016, de autoria do Poder
Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 084/2016, que acrescenta
dispositivo à Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, que institui
sistemática especial de tributação do ICMS para instalação e operação
de Usina Termelétrica movida a Gás Natural e de Unidade de
Processamento de Gás Natural no Estado do Maranhão, para dispor
sobre a base de cálculo do imposto, com pareceres favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator Deputado
Rafael Leitoa; Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, relator
Deputado Vinicius Louro, acatando Emenda sugerida pelo Deputado
Max Barros, foi aprovado e encaminhado a redação final. Projeto de
Lei nº 207/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhado pela
Mensagem nº 087/2016, que propõe a criação do Memorial João do
Vale e dá outras providências, com parecer favorável das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania, relator Deputado Rafael Leitoa;
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, relator Deputado
Fábio Braga, foi aprovado e encaminhado a Sanção Governamental. O
Projeto de Lei nº 194/16, de autoria do Deputado César Pires, foi
transferido devido a ausência do autor em Plenário. O Requerimento nº
581/2016, de autoria do Deputado Alexandre Almeida, a Senhora
Larissa Abdalla Brito, Diretora Geral do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado do Maranhão - DETRAN/MA, solicitando
informações, bem como, cópia integral do processo administrativo e
do contrato que consagrou empresa vencedora para o fornecimento de
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sistema eletrônico integrado de transmissão dos dados relativos ao
gravame e registro de contratos e as atividades inerentes no âmbito do
Estado do Maranhão, nos termos da Portaria DETRAN nº 1.037, de
16 de setembro do corrente ano, foi indeferido pela Mesa, o autor
recorreu da decisão ao Plenário, conforme art. 159 do Regimento Interno,
transferida a discussão e votação da Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de 14 e 15/12/16, devido ausência do autor, sendo mantida a decisão da
Mesa Diretora. Foram aprovados pelo Plenário os Requerimentos nº
593/2016, de autoria do Deputado Alexandre Almeida, solicitando que
seja submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 220/2016, de sua
autoria; nº 600/2016, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja consignado nos Anais da Casa votos de
congratulações em razão do Dia Nacional do Ministério Público,
comemorado em 14 de dezembro, requer ainda que sejam enviadas
mensagens à Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão e à Procuradoria
da República no Maranhão; nº 603/2016, de autoria do Deputado Bira
do Pindaré, solicitando que seja enviada mensagem aos Deputados
Federais e Senadores que votem contra a PEC nº 287/2016, que institui
a reforma da Previdência Social; nº 605/2016, de autoria do Deputado
Othelino Neto, solicitando que seja dispensado dos trâmites regimentais,
para discussão e votação em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei nº 227/2016, encaminhado pela
Mensagem nº 001/2016, de autoria do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão; nº 606/2016, de autoria do Deputado Fábio Macêdo,
solicitando que seja discutido e votado, em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 184/16, encaminhado pela
Mensagem 076/16, de autoria do Poder Executivo. O Requerimento nº
607/2016, de autoria do Deputado Fábio Macêdo, foi transferido devido
ausência de quórum regimental. A Mesa Diretora deferiu o Requerimento
nº 589/2016, de autoria do Deputado Alexandre Almeida, ao Secretário
de Estado de Segurança, Senhor Jefferson Portela, solicitando
informações acerca de homicídios e crimes ocorridos no Estado do
Maranhão em 2015 até a presente data. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira estava inscrito e
declinou do tempo na tribuna. No tempo dos Partidos e Blocos não
houve oradores indicados pelas Lideranças. No Expediente Final não
houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente ata que lida e considerada aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 19 de dezembro de 2016. Deputado
Othelino Neto - Presidente em exercício. Deputado Edilázio Júnior -
1º Secretário. Deputado Roberto Costa - 2º Secretário em exercício.

Ata da Centésima Quadragésima Quarta Sessão
Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Edilázio Júnior.
Segundo Secretário em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi

Pontes.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andrea
Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Deputados: Carlinhos
Florêncio, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Max Barros, Nina
Melo e Paulo Neto. O Presidente em exercício, Deputado Othelino
Neto, 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, do seguinte
expediente: Veto total ao Projeto de Lei nº. 134/2016, do Poder
Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 107/16, que estabelece as
Diretrizes para a construção da Política Estadual de incentivo ao esporte
no âmbito do Estado do Maranhão; Veto Total ao Projeto de Lei nº.
133/2016, do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 108/
16, que estabelece as diretrizes para a orientação profissional dos
alunos no ensino médio, no âmbito das escolas públicas do Estado do
Maranhão; Projeto de Lei nº 232/16, do Deputado Antônio Pereira,
que acrescenta o inciso VII, ao art. 14 da Lei nº 8.149, de 15 de junho
de 2004, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, o
Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, e dá outra
providências; Projeto de Resolução nº 042/16, do Deputado Sousa
Neto, que concede a Medalha Manuel Beckman ao Senhor Sergio
Mariano de Almada Farah e dá outras providências; Requerimento n°
618/16, do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja
encaminhada mensagem de congratulações ao Tenente Coronel Marcus
Vinicius Soares Guimarães de Oliveira, parabenizando-o pela passagem
de Comando do 24ª Batalhão de Infantaria Leve – Batalhão de Caxias,
que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2017; Requerimento nº 619/16, do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja encaminhado voto
de aplauso ao Tenente Coronel Frederico de Azevedo Pires, do 24ª
Batalhão de Infantaria Leve – Batalhão de Caxias; Requerimento nº
620/16, do Deputado Ricardo Rios, solicitando que sejam justificadas
suas faltas, na Sessões dos dias 05 e 06 /12/2016, conforme atestado
médico anexo; Requerimento nº 621 e 622/16, do Deputado Wellington
do Curso, solicitando que seja encaminhado voto de aplauso a Senhora
Rose Sales (PMB) e ao Senhor Antônio Lisboa (PC do B), Vereadores
na Câmara Municipal de São Luís, no Estado do Maranhão;
Requerimento nº 623/16, do Deputado Antônio Pereira, solicitando
que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei nº 232/2016, que acrescenta inciso VII,
ao art. 14 da Lei nº 8.149, de 15 de junho de 2004, que dispõe sobre a
Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema de Gerenciamento
Integrado de Recursos Hídricos e dá outras providências; Indicação nº
787/16, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando providências junto ao Secretário de
Estado da Educação, para fomentar Curso de Formação Continuada de
Professores Indígenas no Maranhão; Indicação nº 788/16, do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando a possibilidade de construir um Ginásio Poliesportivo em
Áreas Indígenas; Indicação nº 789/16, do Deputado Wellington do
Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flavio Dino, solicitando
providências junto ao Secretário de Estado da Educação, para construção
de escolas em áreas indígenas; Indicação nº 790/16, do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e
ao Secretário de Estado da Educação, a possibilidade de reconhecer e
regularizar a situação das escolas indígenas no Maranhão; Indicação nº
791/16, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando a possibilidade de reativação do
Conselho Indígena; Indicação nº 792/16, do Deputado Wellington do
Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando a
possibilidade de articular ações voltadas à habitação, construção de
casas populares e implantação da agricultura familiar para combater a
fome nas áreas indígenas; Indicação nº 793/16, do Deputado Wellington
do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Secretário
de Estado da Educação, solicitando a possibilidade de regularizar a
contratação de diretores, vigilantes e merendeiras nas escolas indígenas;
Indicação nº 794/16, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando a possibilidade de regularizar
a situação do transporte escolar indígena. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa para leitura o Senhor Presidente deferiu as indicações
acima mencionadas, encaminhou o expediente à publicação e concedeu
a palavra ao Deputado Bira do Pindaré que repudiou as mentiras que
estão sendo veiculadas devido à aprovação do Projeto de Lei que trata
das alíquotas do ICMS, destacando matéria publicada nas mídias sociais
que afirmam que após o ajuste fiscal, esta Casa Legislativa aprovou
aumento de salários para o Governador e seus Secretários. Ressaltou
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que essa mesma alteração de impostos ocorreu na gestão passada,
momento em que o Estado e o País não passavam por dificuldades
econômicas, de modo que não havia nada que justificasse tal medida,
mesmo assim, os que hoje criticam, estiveram aprovando naquela
oportunidade. O Deputado Rigo Teles destacou a audiência realizada
em Brasília com o Chefe de Aviação Civil e o Ministro do Meio
Ambiente Sarney Filho para tratar do Aeroporto de Barra do Corda,
que está em processo adiantado, conforme ofício recebido pela
Secretaria de Aviação Civil. O Deputado Rafael Leitoa falou sobre a
entrega da Praça São José, no sábado, totalmente revitalizada, no
município de Timon, uma parceria entre a Prefeitura da Cidade e o
Governo do Estado. O Deputado Júnior Verde registrou assinatura de
Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado, através da
Secretaria de Agricultura Familiar, e o Governo Federal. O Deputado
Alexandre Almeida criticou o indeferimento de seu requerimento, que
buscava informações de interesse público junto ao DETRAN,
confirmado pelo Plenário na tarde de ontem. O Deputado Wellington
do Curso falou sobre suas proposições protocoladas na manhã de
hoje, solicitando ao Governador do Estado atenção aos compromissos
firmados com os índios. Finalizou destacando que se colocou contra o
aumento de impostos, mas que continua na base do Governador Flávio
Dino, de modo que seu voto não foi contra o Governo, apenas a favor
da população. Em seguida deu início a Ordem do Dia, colocando em
discussão e votação nominal a Proposta de Emenda Constitucional nº
003/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhada pela Mensagem
nº 079/2016, que aperfeiçoa o princípio da transparência e o acesso à
informação na transição da gestão pública municipal e dá outras
providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, relator Deputado Rafael Leitoa, a Proposta foi
aprovada através de votação nominal com trinta votos favoráveis e
três abstenções e encaminhada a promulgação. Em único turno, o Parecer
nº 350/2016, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
Redação Final ao Projeto de Lei nº 084/2016, de autoria do Poder
Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 081/2016, que institui
sistemática especial de tributação do ICMS, para instalação e operação
de Usina Termelétrica movida a Gás Natural e de unidade de
processamento de Gás Natural no Estado do Maranhão, para dispor
sobre a base de cálculo do imposto, relator Deputado Rafael Leitoa,
foi aprovado e enviado a sanção. Em primeiro e segundo turnos, regime
de urgência, o Projeto de Lei nº 227/2016, de autoria do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, encaminhado pela Mensagem nº 001/
2016, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos cargos efetivos
da carreira de especialistas do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal,
depende de parecer das Comissões Técnicas; Projeto de Lei nº 220/
2016, de autoria do Deputado Alexandre Almeida, que denomina
“Governador Luiz Rocha” o Terminal Rodoviário de São Luís,
dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. O Presidente da Mesa suspendeu a Sessão para que a referida
Comissão emitisse pareceres aos Projetos de Lei nº 227 e nº 220/2016.
Reaberta a Sessão o Presidente da Mesa solicitou que o Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se manifestasse quanto
aos referidos projetos, quando o mesmo informou que houve pedido
de vista ao Projeto de Lei nº 227/2016, pela Deputada Andrea Murad
por 24 horas. O Projeto de Lei nº 220/2016, recebeu Parecer favorável
da CCJC. O Presidente Deputado Othelino Neto submeteu à deliberação
do Plenário tendo sido aprovado e encaminhado a sanção. Em segundo
turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei nº 194/16, de autoria do
Deputado César Pires, que disciplina a veiculação impessoal de
publicidade e propaganda do Governo Estadual e dos Municípios,
seus respectivos poderes e entidades da administração indireta, com
parecer favorável oferecida pelas Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, relator Deputado Rafael Leitoa e de Administração Pública,
Seguridade Social e de Relações do Trabalho, relator Deputado
Hemetério Weba, foi aprovado contra o voto do Deputado Professor
Marco Aurélio e encaminhado a sanção. Foram aprovados pelo Plenário
os Requerimento nº 607/2016, de autoria do Deputado Fábio Macêdo,
solicitando que seja discutido e votado, em regime de urgência, em uma

Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 222/16, encaminhado pela
Mensagem 100/16, de autoria do Poder Executivo. Os Requerimentos
nº 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616 e 617/2016, todos de autoria
do Deputado Cabo Campos, enviando mensagens de congratulações
ao 16º Batalhão da PMMA, da Cidade de Chapadinha, pelo excelente
trabalhado desenvolvido pelo órgão através de vários programas
educacional e trabalhos investigativos. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Eduardo Braide destacou alterações
que estão sendo propostas em uma Medida Provisória, no Estatuto do
Magistério, criticando que as mesmas retirarão direitos que foram
duramente conquistados pelos professores efetivadas em lei, com a
aprovação desta Casa Legislativa. Criticou, ainda, a forma como os
Projetos são enviados pelo Governo do Estado para apreciação por
este Poder, destacando que as mensagens governamentais, assim como
as emendas dos Projetos, não condizem com o teor do Projeto de Lei.
O Deputado César Pires, em a parte, afirmou que não se trata apenas
da remoção no estágio probatório, de modo que acredita que existe
legislação federal que veta isso. A respeito da dedicação exclusiva
ponderou que acredita que o Governo está completamente equivocado,
se o Projeto estiver tratando da forma que o parlamentar está tratando.
O Deputado Eduardo Braide agradeceu o a parte e destacou que pediu
vistas do processo para que pudesse estudar a proposição com calma
e assim formular seu voto com mais fundamento amanhã. O Deputado
Rafael Leitoa, em a parte, ressaltou que o seu entendimento da matéria
em tese, foi a de que os professores que possuem apenas uma matrícula
de 20h possam trabalhar em regime de dedicação exclusiva e assim
fazer jus a gratificação. Quanto à remoção, destacou que a possibilidade
visa dar oportunidade àqueles que desejem ser removidos. O Deputado
Eduardo Braide discordou do parlamentar, afirmando que se a remoção
fosse a pedido, ele entenderia, mas como se trata de remoção de ofício,
não entende como a medida pode estar levando em consideração o
desejo do servidor. Frisou, ainda, que sobre a gratificação, a leitura
deixa claro que os professores que possuem duas matrículas serão
prejudicados em suas remunerações. O Deputado Rogério Cafeteira,
em a parte, destacou que o SINPROESSEMMA se posicionou favorável
ao dispositivo que trata da remoção. Ressaltou, ainda, que os
professores que possuem duas matrículas de 20h, continuam tendo
garantidos a gratificação nas duas, de modo que se for necessário corrigir
o texto do Projeto de Lei, o mesmo deverá ser feito. O Deputado
Eduardo Braide agradeceu o a parte do Deputado Rogério Cafeteira,
ressaltando a importância do debate para que esses pontos sejam
solucionados e a matéria possa ser aprovada sem vícios. O Deputado
Wellington do Curso, em a parte, parabenizou o discurso do parlamentar,
destacando a importância de discutir o tema, criticando o fato de um
assunto de tamanha importância não ter sido discutido na Comissão de
Educação desta Casa. O Deputado Professor Marco Aurélio destacou
que muitos professores, que passaram no último concurso, gostariam
de ser removidos para outras localidades, motivo pelo qual essa pauta
foi incluída na proposição. O Deputado Eduardo Braide afirmou que
se o propósito é esse, não vê dificuldade em trocar o termo “de ofício”
para “a pedido” no artigo que trata da possibilidade de remoção do
servidor em estágio probatório. No tempo dos Partidos e Blocos o
Deputado Edilázio Júnior usou o tempo da Liderança do Partido Verde,
criticou o discurso realizado pelo Deputado Bira do Pindaré, afirmando
que apenas agora o mesmo e os demais Deputados da base governista
querem falar sobre o aumento dos impostos. Criticou, ainda, as
comparações realizadas entre o Estado do Maranhão e o Estado do Rio
de Janeiro, afirmando que esse tipo de comparação não tem cabimento.
Pelo Bloco Parlamentar de Oposição, o Deputado Roberto Costa
destacou sua preocupação com a saúde municipal da cidade de Bacabal
que está sendo deteriorada pela atual gestão do município. Mesmo
após a entrega do Hospital Laura pelo Governo do Estado, o abandono
da saúde municipal, a saúde está comprometida. Pela Liderança do
Bloco Parlamentar de Oposição, a Deputada Andrea Murad explicou o
pedido de vistas ao Projeto de Lei que trata da remuneração dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, adiantando
que seu voto amanhã será favorável ao aumento proposto. Criticou,
ainda, a postura do Secretário de Segurança Jefferson Portela, afirmando
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que o mesmo não possui conhecimento suficiente sobre como funciona
o sistema de segurança pública do Estado. Pelo Partido Verde, o
Deputado Adriano Sarney frisou que irá votar a favor do aumento de
salário dos servidores do TCE e solicitou que o Governador Flávio
Dino aumente também o salário dos professores, pois há orçamento
para isso. Criticou, ainda, nomeação ocorrida no dia 12 de dezembro
de quatro candidatos que foram derrotados nas eleições de 2016, sendo
nomeados para trabalhar com salários vultosos nas secretarias do
Governo. Pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
o Deputado Doutor Levi Pontes ironizou a capacidade dos
Parlamentares de Oposição de inverterem as características da política
para desqualificar a democracia. Frisou que o décimo terceiro salário
dos funcionários da UPA já foram integralmente pagos, diferentemente
do que foi afirmado. Destacou a evolução do sistema de saúde estadual,
com a entrega de cinco hospitais de média e alta complexidade, além da
construção do novo Hospital do Servidor. Acrescentou que hoje são
vistos avanços na Segurança Pública, uma vez que na gestão passada
ocorriam grandes rebeliões com cenas lamentáveis. Pela Liderança do
PSD, o Deputado Alexandre Almeida declarou ter ouvido atentamente
o discurso realizado anteriormente, afirmando que o questionamento
sobre melhoras na segurança pública e na saúde deve ser feito à
população que necessita dos serviços públicos essenciais e não tem
esse acesso. Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado
Zé Inácio esclareceu, que devido ao pronunciamento realizado pela
Deputada Andrea Murad, que o Secretário de Estado da Saúde foi
intimidado a não comparecer a audiência pública realizada ontem, motivo
pelo qual não se fez presente. Esclareceu, ainda, que o Governo irá
pagar o décimo terceiro, inclusive será hoje, dos funcionários
terceirizados da Secretaria de Saúde. No Expediente Final não houve
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente ata que lida e considerada aprovada será
devidamente assinada. O Presidente lembrou aos Parlamentares da
Sessão Extraordinária para votação do Projeto de Lei nº 222/2016, do
Poder Executivo, solicitada pelo Requerimento nº. 607/20165, do
Deputado Fábio Macêdo. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 20 de dezembro de 2016. Deputado
Othelino Neto - Presidente em exercício. Deputado Edilázio Júnior. -
1º Secretário. Deputado Doutor Levi Pontes.- 2º Secretário em exercício.

Ata da Sétima Sessão Extraordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte de
dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macêdo.
Segundo Secretário em exercício, Senhor Deputado Rogério

Cafeteira.

Às doze horas e trinta e cinco minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andrea
Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Deputados: Carlinhos
Florêncio, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Max Barros, Nina
Melo e Paulo Neto. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão
Extraordinária para votação do Projeto de Lei nº 222/2016, do Poder
Executivo, solicitada pelo Requerimento nº. 607/20165, do Deputado
Fábio Macêdo, o mesmo foi transferido para a Sessão Ordinária do dia
21 do corrente mês, devido o pedido de vista por vinte e quatro horas,
concedido pelo Presidente da CCJC aos Deputados Sousa Neto e
Rogério Cafeteira, o mesmo dependendo de parecer das Comissões

Técnicas, transferida a discussão e votação da Sessão Extraordinária
do dia 20/12/16. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata que lida e considerada a provada, será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 20 de dezembro de 2016. Deputado
Othelino Neto - Presidente em exercício. Deputado Fábio Macêdo - 1º
Secretário em exercício. Deputado Rogério Cafeteira - 2º Secretário em
exercício.

Ata da Centésima Quadragésima Quinta Sessão
Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e um de dezembro do ano de dois mil e
dezesseis.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário em exercício, Senhor Deputado Adriano

Sarney.
Segunda Secretária em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andrea
Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Deputados: Carlinhos Florêncio, Josimar de
Maranhãozinho, Nina Melo e Paulo Neto. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto, 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, do seguinte expediente: Veto total ao Projeto de Lei nº 050/
2016, do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 109/16,
que dispõe sobre normas básicas aplicáveis às oficinas mecânicas e
estabelecimentos assemelhados e dá outras providências; Veto parcial
ao Projeto de Lei nº 174/2016, do Poder Executivo, encaminhado pela
Mensagem nº 110/16, que institui o Dia Estadual da Poesia e dá outras
providências; Projeto de Lei nº. 233/16, do Poder Executivo,
encaminhado pela Mensagem nº 111/16, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Estado, para derrogar a possibilidade de adoção de regime
especial, pelo Secretário de Estado da Fazenda, para concessão de
benefício fiscal; Projeto de Lei nº 234/16, do Poder Executivo,
encaminhado pela Mensagem nº 112/16, que altera a Lei nº. 6.915, de
11 de abril de 1997, que dispõe sobre contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição
da República; Projeto de Lei nº 235/16, do Deputado Júnior Verde, que
estabelece diretrizes para o controle de circulação de pessoas nas
dependências dos órgãos da administração pública estadual direta e
indireta no Maranhão (Lei do Acesso Livre); Projeto de Resolução
Legislativa nº 043/16, do Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao cineasta Breno Ferreira, natural de São
Paulo; Requerimento nº 624/16, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja encaminhado voto de aplauso ao Senhor Gastão
Dias Vieira, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, pelo exercício e cumprimento de sua função;
Indicação nº 795/16, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde,
Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando a adoção de providências,
que evitem a paralisão dos servidores da UPAS, em virtude da falta de
pagamento, em São Luís do Maranhão; Indicação nº 796/16, do
Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior e a Secretaria Municipal de Saúde, Senhora
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Helena Maria Duailibe Ferreira, solicitando a adoção de providências
com o objetivo de intensificar o combate da Aedes Aegypti, em São
Luís, no Estado do Maranhão; Indicação nº 797/16, do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito eleito de São José de Ribamar, Senhor
Luís Fernando, solicitando que ao assumir analise a possibilidade de
rescindir o contrato com a ODEBRECTH Ambiental no Município de
São José de Ribamar, no Estado do Maranhão; Indicação nº 798/16, do
Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito eleito de Paço do Lumiar,
Senhor Domingos Dutra, solicitando que ao assumir analise a
possibilidade de rescindir o contrato com a ODEBRECTH Ambiental
no Município de Paço do Lumiar, no Estado do Maranhão; Indicação
nº 799/16, do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário de Estado de Obras e
Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo, solicitando a adoção de
providências que visem evitar a paralisão dos servidores da limpeza de
lixo acumulado na Cidade de São Luís do Maranhão; Indicação nº 800/
16, do Deputado Fábio Macêdo, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto Silva, solicitando a reforma do Mercado Central da Carne no
Município de Pedreiras; Indicação nº 801/16, do Deputado Fábio
Macêdo, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e  ao Secretário
de Estado de Saúde, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando
a aquisição de 01 (uma) ambulância para o Município de Pedreiras.
Não havendo mais matéria sobre a Mesa para leitura o Senhor Presidente
deferiu as indicações acima mencionadas, encaminhou o expediente à
publicação e concedeu a palavra ao Deputado Bira do Pindaré falou
sobre a Medida Provisória nº 226/2016, declarando que a proposição
busca trazer benefícios à categoria e não retirar direitos. A ideia é
adicionar direitos também aos professores que não possuem duas
matrículas ou que não trabalham 40h. Quanto à remoção, destacou que
o fato do texto não considerar o termo “a pedido” é devido à fragilidade
do processo, que acabaria recebendo interferências políticas. O
Deputado Júnior Verde fez um resumo da sua atuação parlamentar
neste segundo semestre de 2016, destacando a aprovação da Lei que
regulamenta o transporte alternativo no Estado do Maranhão. O
Deputado Eduardo Braide declarou ter ouvido atentamente o discurso
do Deputado Bira do Pindaré, afirmando ter certeza de que a Medida
Provisória nº 226/2016 não traz prejuízos aos professores. O Deputado
Alexandre Almeida destacou o final do ano legislativo de 2016,
declarando ter certeza que sempre esteve à disposição desse parlamento
integralmente. Ressaltou, porém, que está preocupado com o ano de
2017, tendo em vista que o Orçamento disponível será votado hoje e
cada parlamentar tem a prerrogativa de adicionar emendas para atender
as reivindicações de suas cidades, lamenta saber que o Governo do
Estado mais uma vez não irá atender a todos, como já foi feito nesse
ano. O Deputado Wellington do Curso destacou uma indicação sua ao
Prefeito Edivaldo Holanda Júnior solicitando providências para resolver
os problemas de coleta de lixo na cidade de São Luís. Ressaltou, ainda,
o pedido de informações ao Secretário de Segurança sobre o número de
viaturas compradas ou alugadas pelo Governo do Estado nos anos de
2015 e 2016 e as suas destinações. Em seguida o Deputado Humberto
Coutinho deu início a Ordem do Dia, anunciando que o Projeto de Lei
nº 184/16, que estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício
financeiro de 2017 e o Projeto de Lei nº 222/16, que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, com
garantia da União e dá outras providências, ambos do Poder Executivo,
dependiam de Pareceres das Comissões Técnicas e suspendeu a Sessão
para que as mesmas se e emitissem os respectivos Pareceres. Reaberta
a Sessão, o Deputado Humberto Coutinho concedeu a palavra ao
Deputado Vinícius Louro que comunicou a aprovação do Projeto de
Lei nº 184/16, nos termos do Parecer publicado no Diário Suplementar
nº 186/16. Em seguida manifestou-se o Deputado Rafael Leitoa,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
informando da aprovação do Projeto de Lei nº 222/16 pelas Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, com o voto contrário da Deputada Andrea
Murad. Submetido a discussão em primeiro e segundo turnos, regime
de urgência, o Projeto de Lei nº 184/2016, de autoria do Poder Executivo,

encaminhado pela Mensagem nº 076/2016, que estima a receita e fixa a
despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2017,
teve a discussão encaminhada pelos Deputados Adriano Sarney e
Wellington do Curso. Submetido a votação, foi aprovado com o voto
contrário da Deputada Andrea Murad e com ressalvas pelos Deputados
Adriano Sarney e Sousa Neto. Em seguida o Presidente Humberto
Coutinho submeteu o Projeto de Lei nº 184/16 a votação em Redação
Final, sendo aprovado e encaminhado a sanção governamental.
Continuando a Ordem do Dia, foi aprovado com o voto contrário da
Deputada Andrea Murad o Projeto de Lei nº 222/2016, de autoria do
Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 100/2016, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
Banco do Brasil, com a garantia da União, e dá outras providências,
sendo encaminhado a sanção governamental. Em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, foi apreciado pelo Plenário o Projeto de Lei
nº 226/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, que dispõe sobre o subsídio do Governador,
Vice-Governador e Secretários de Estado para o exercício de 2017,
com parecer favorável emitido pala Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, relator Deputado Rafael Leitoa, que foi aprovado e
encaminhado a sanção governamental. Os Projetos de Lei nº 140, 187
e 201/2016, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho, foram
transferidos devido à ausência do autor. Foram aprovados pelo Plenário
os Requerimentos nº 618/2016, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, solicitando que seja encaminhada mensagem de congratulações
ao Tenente Coronel Marcos Vinicius Soares Guimarães de Oliveira,
parabenizando-o pela passagem de comando do 24º Batalhão de
Infantaria Leve, Batalhão de Caxias, que ocorrerá no dia 06 de janeiro
de 2017; nº 619/2016, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja encaminhado voto de aplauso ao Tenente Coronel
Frederico de Azevedo Pires, do 24º Batalhão de Infantaria Leve,
Batalhão de Caxias, parabenizando-o pelo brilhante papel no comando
do Batalhão; nº 621 e 622/2016, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, subscrito pelo Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja
encaminhado voto de aplauso a Senhora Rose Sales (PMB) e ao Senhor
Antônio Lisboa (PC do B), Vereadores na Câmara Municipal de São
Luís, pela forma briosa do seu papel como vereadores durante a atual
Legislatura, na Câmara Municipal de São Luís; nº 623/2016, de autoria
do Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja discutido e votado
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei
nº 232/2016, de sua autoria, que acrescenta inciso VII, ao art. 14 da Lei
nº 8.149, de 15 de junho de 2004, que dispõe sobre a política estadual
de recursos hídricos, o sistema de gerenciamento integrado de recursos
hídricos, e dá outras providências. A Mesa Diretora deferiu o
Requerimento nº 620/2016, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
solicitando que sejam justificadas suas faltas das Sessões Plenárias
realizadas nos dias 05 e 06 de dezembro de 2016, conforme atestado
médico. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso, que destacou seu trabalho no ano
legislativo de 2016. Fez um balanço de suas ações enquanto Deputado
e de sua campanha como candidato a Prefeito de São Luís. Agradeceu
ao povo maranhense pela oportunidade de representa-lo na Assembleia
Legislativa. Destacou que chega ao final do segundo ano com 316
Indicações, 07 Moções, 49 Projetos de Lei Ordinária, 01 Projeto de
Resolução, 04 Propostas de Emenda à Constituição e 230
Requerimentos. O Deputado Eduardo Braide, em aparte, parabenizou
o parlamentar por sua atuação nesta Casa Legislativa e ratificou seu
agradecimento ao apoio recebido no segundo turno das eleições
municipais de São Luís. O Deputado Wellington do Curso declarou
que sempre deixou bem claro seu posicionamento ao povo maranhense,
uma vez que passou dois anos fazendo oposição a atual prefeitura. O
Deputado Zé Inácio, em aparte, parabenizou o pronunciamento do
Deputado Wellington do Curso, afirmando o carinho, apreço e admiração
que possui pelo mesmo. Afirmou que nunca teve a intenção de lhe
ofender pessoalmente, desculpando-se para o caso de ter utilizado as
palavras erradas no momento da campanha nas Eleições Municipais
de São Luís. Ressaltou que sua derrota foi eleitoral, mas que
politicamente o mesmo saiu ainda mais fortalecido. O Deputado Vinicius
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Louro, em aparte, parabenizou seu pronunciamento e o trabalho que
vem sendo realizado. Ressaltou que por este motivo está dando entrada
no título de cidadão maranhense, visando reconhecer que apesar de sua
naturalidade, o trabalho que vem sendo realizado no município de São
Luís e no Estado do Maranhão está sendo conduzido de forma exemplar.
O Deputado Wellington do Curso agradeceu a participação de seus
pares, destacando o carinho que possui pelos mesmos. Agradeceu a
Deus, aos seus pares e a todos os funcionários da Assembleia Legislativa
do Maranhão, em especial os funcionários da TV Assembleia, da
taquigrafia, do gabinete militar, do cerimonial e a Diretoria Geral da
Mesa. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Bira do Pindaré
voltou a falar da Medida Provisória nº 226/2016, declarando que a
mesma alcança apenas as escolas em tempo integral, não sendo uma
medida que irá atinge toda a categoria. Ressaltou, ainda, que a mesma
apenas incorpora benefícios, não trata da retirada de direitos. Pela
Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição, a Deputada Andrea
Murad destacou que ontem havia pedido vistas do processo que trata
de reajuste dos salários dos servidores do TCE, uma vez que havia
detectado que não havia no Orçamento valores destinados a esse
reajuste, de modo que esse projeto seria aprovado, mas nunca seria
pago, haja vista não constar no Orçamento do Governo do Estado.
Justificou, ainda, seu voto contrário a proposta de orçamento, afirmando
que da forma que foi enviado o projeto não irá se sustentar, de modo
que o Governo do Estado irá viver de suplementação. Pela Liderança
do Governo e pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o
Deputado Rogério Cafeteira registrou o trabalho realizado junto ao
Governador para que os servidores do TCE tivessem o reajuste ainda
em dezembro de 2016, repudiando a fala da Deputada Andrea Murad
que afirmou que o Governador não gostaria de dar esse aumento. Frisou
que estará presente na sessão legislativa de amanhã, para garantir o
quórum e a correção da injustiça realizada com o pedido de vistas
dessa matéria. Fez, ainda, um balanço das ações realizadas a nível
municipal, lembrando obras e ações realizadas desde o ano de 2016,
como a reconstrução do canal da Cohab/Cohatrac, o fortalecimento da
CGM, reajuste no salário dos professores, retomada do ano letivo de
2016 apesar dos problemas estruturais deixados pela gestão anterior,
regulamentação da carga horária dos professores, o projeto ABC Néfron,
modernização da iluminação da Avenida Litorânea, implantação de
novos abrigos de ônibus, revitalização do prédio onde funciona a unidade
de acolhimento Luz e Vida, reconstrução da encosta do Rio Anil,
construção da ponte do Riacho do Baixão, no Jardim São Cristovam,
lançamento do programa “leite na escola”, implantação da rede de
drenagem profunda no Olho D’Água, mapeamento das áreas de risco
de alagamento da capital, início da obra do canal Jambeiro, entrega de
496 unidades habitacionais, intervenções para melhorias no trânsito
da capital, início da modernização da frota de transporte público,
concessão de benefício estatutário para professores, criação do Núcleo
de Projeção em Braile, implantação dos programas Brasil Alfabetizado,
Mais Educação e Segundo Tempo, reforma e ampliação de dezesseis
unidades básicas de saúde, aquisição de quatro máquinas de hemodiálise
para o Hospital Santa Casa, entrega de veículos para o programa
consultório na rua, ampliação do número de ambulâncias do SAMU, a
construção da Maternidade da Cidade Operária iniciada em 2014 e que
por atrasos no repasse federal, sofreu problemas, mas que foi retomada
no ano de 2016. Acrescentou, ainda, as reformas do Socorrão I e II, a
entrega da reforma da unidade mista do Coroadinho, a reforma das
Unidades de Saúde Cohab Anil I, II e IV, Cohatrac, Turu, Vila Nova e
Cidade Olímpica I e II, a ampliação da Rede Cegonha, a entrega de
doze veículos para visitas domiciliares do Programa Saúde da Família,
a inauguração da cozinha-escola na Vila Cascavel e a implantação do
abrigo para pessoas de ruas no sexo masculino. O Deputado Vinicius
Louro, em aparte, declarou que seria importante que os Parlamentares
que falaram mal da gestão do Prefeito Edivaldo Holanda Júnior,
estivessem escutando esse pronunciamento para que soubessem tudo
que foi realizado durante o primeiro mandato do Prefeito. O Deputado
Rogério Cafeteira ressaltou que tudo que foi falado até agora se refere
aos anos de 2013 e 2014, onde o Prefeito havia herdado um caos no
município. Frisou que naquele momento ainda não possuía nenhuma

parceria com o Governo do Estado, mas que o Prefeito conseguiu
trabalhar com os poucos recursos que tinha, priorizando o social. O
Deputado Zé Inácio, em aparte, parabenizou o pronunciamento do
parlamentar e declarou que apesar de ter feito várias ações importantes,
os feitos da gestão municipal não eram divulgados, o que justifica a
desconfiança da população. Destacou, ainda, que a prefeitura em
parceria com o Governo Federal, na figura da então Presidenta Dilma,
entregou milhares de casas pelo programa minha casa, minha vida. O
Deputado Rafael Leitoa, em aparte, parabenizou o pronunciamento
do Deputado, destacando que dentre as ações da atual gestão, o sistema
de limpeza da cidade é o que merece o maior destaque, junto às
intervenções realizadas na mobilidade pública. O Deputado Bira do
Pindaré, em aparte, destacou a parceria entre o Governo do Estado e a
Prefeitura de São Luís como sendo o ponto mais importante das gestões,
garantindo ser possível a realização de obras e ações. O Deputado
Rogério Cafeteira acrescentou as ações realizadas no ano de 2015,
como a requalificação das vias dos bairros dos Vinhais e Recanto dos
Vinhais, assinatura do programa mais asfalto, desativação do Aterro da
Ribeira, modernização da iluminação de demais vias da cidade,
implantação do bilhete único, implantação de serviços de acupuntura
na rede municipal de saúde, multiplicação do número de leitos de UTI,
realização do primeiro processo de escolha dos Conselheiros Tutelares,
lançamento do edital de conclusão da licitação de transportes,
implantação do cartão-criança, ampliação do número de cuidadores na
rede municipal, revitalização de praças, melhora nos indicadores
urbanos. O Deputado Edivaldo Holanda, em aparte, parabenizou o
pronunciamento do Deputado Rogério Cafeteira e enumerou que
diversas ações ficaram de fora, entendendo que isto se deu pelo limite
de tempo. O Deputado Rogério Cafeteira declarou que apesar de todas
as dificuldades, a gestão realizada pelo Prefeito Edivaldo Holanda Júnior
foi exemplar. No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente ata
que lida e considerada aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
21 de dezembro de 2016. Deputado Othelino Neto - Presidente em
exercício. Deputado Adriano Sarney - 1º Secretário em exercício.
Deputada Francisca Primo - 2ª Secretária em exercício.

Ata da Centésima Quadragésima Sexta Sessão Ordinária
da Segunda Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e dois de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Ana do Gás, Andrea Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto, Roberto Costa, Sousa Neto
e Zé Inácio. Ausentes os Deputados: Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro e Wellington do Curso.  O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
considerado aprovado, do seguinte expediente: Projeto de Lei nº. 236/
16, do Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre a contratação de vigilância
armada para atuar 24h por dia nas Agências Bancárias Públicas e
Privadas e nas Cooperativas de Créditos, inclusive em finais de semana
e feriados, e dá outras providências; Resolução Administrativa nº. 860/
16, da Mesa Diretora, que nomeia a Comissão de Representação
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Interna, cujos membros foram indicados pelos respectivos blocos e
partidos políticos em consenso, pelos Deputados Fábio Macêdo, Zé
Inácio, Sérgio Frota, Vinícius Louro e Roberto Costa, tendo como
finalidade atuar durante o recesso parlamentar; Projeto de Resolução
Legislativa nº. 044/16, da Deputada Valéria Macêdo, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Anselmo Castelli de
nacionalidade italiana; Requerimento nº. 625/16, do Deputado
Wellington do Curso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando informações referentes à
quantidade de viaturas adquiridas ou alugadas pelo Governo do
Maranhão nos anos de 2015 e 2016, bem como os órgãos e unidades
para onde foram destinadas e suas respectivas cidades; Requerimento
nº, 626/16, do Deputado Paulo Neto, solicitando que sejam justificadas
sua ausência nas sessões Plenárias realizadas no período de 01 a 08 e
de 12 a 22 de dezembro de 2016, conforme atestado médico anexo;
Requerimento s/nº, do Deputado Eduardo Braide, comunicando o
desligamento do Partido da Mobilização Nacional – PMN do Bloco
União Parlamentar; Indicação nº. 802/2016, do Deputado Wellington
do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando que seja
restabelecido o fornecimento dos medicamentos Anastrozol,
Somatropina, Galantamina, Topiramato, Azatioptina, na Farmácia
Estadual de Medicamentos Especializados – FEME, nesta Capital;
Indicação nº. 803/16, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, que proceda à duplicação da
MA-320, no trecho que liga Santa Inês a Pindaré, incluindo ciclovias e
calçadão para a prática de atividades de caminhada e corrida. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa para leitura o Senhor Presidente
deferiu as indicações acima mencionadas e encaminhou expediente à
publicação e concedeu a palavra ao Deputado Júnior Verde que
destacaram proposição de sua autoria que visa retirar placas restritivas
de áreas comuns de órgãos públicos. Parabenizou os servidores que
trabalham neste Parlamento e na Consultoria, que fez um amplo estudo
para balizar esse Projeto de Lei. O Deputado Bira do Pindaré tratou de
problemas na área rural de São Luís e a importância da regularização
fundiária, destacando realização de audiência pública sobre o assunto.
Destacou, ainda, indicação feita ao Governador Flávio Dino pela
duplicação da MA-320 que liga a cidade de Santa Inês a Pindaré Mirim.
O Deputado Roberto Costa destacou pontos importantes na votação
do Orçamento previsto para 2017, frisando a importância dos
investimentos garantidos através de sua emenda para a manutenção do
trabalho da Fazenda Esperança na cidade de Bacabal. Ressaltou, ainda,
a aprovação de emendas para construção de um hemocentro no
município e destinação de verba para aquisição de novo veículo para
APAE. O Deputado Cabo Campos destacou o discurso proferido pelo
Deputado Rogério Cafeteira na Sessão Ordinária realizada ontem.
Falou, ainda, sobre os problemas enfrentados nas cidades de fronteiras
com relação à entrada de drogas no Estado. Finalizou convidando todos
a participar, no dia 27, em frente ao Shopping Tropical, de Campanha
Educativa no Trânsito. A Deputada Andrea Murad declarou que, como
afirmou, estava presente para que pudesse dar quórum a votação do
reajuste do TCE. O Deputado Zé Inácio declarou compromisso do
Governo do Estado em abrir edital para regularizar os trabalhadores
requisitados da saúde em no máximo sessenta dias e que em até três
anos ocorrerá concurso público para a área da saúde. O Deputado
Sousa Neto agradeceu ao Deputado Othelino Neto por trazer no dia de
hoje uma matéria de suma importância para os servidores públicos do
TCE, entretanto, chamou atenção para o Plenário vazio e a ausência de
quórum para votar a matéria, afirmando que se fosse assunto de interesse
do Governo do Estado o Plenário estaria cheio. O Presidente suspendeu
a Sessão para que o Quórum regimental fosse restaurante, decorrido o
período o quórum não foi restaurado e a matéria foi transferida para a
Sessão Ordinária do dia 01 de fevereiro de 2017. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. O Presidente da
Mesa comunicou que através da inclusão das lideranças do Blocos e
Partidos a Comissão de Representação Interno a que terá como finalidade
atuar durante o recesso Parlamentar será composta pelos Deputados

Fábio Macêdo, Zé Inácio, Sérgio Frota, Vinícius Louro e Roberto Costa.
No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Júnior Verde pelo Bloco
União Parlamentar, fez um breve relato sobre a atuação parlamentar
no ano de 2016, destacando o fortalecimento do setor produtivo, com
a solicitação de asfaltamento da MA-010 e a indicação para
pavimentação da MA-006. Registrou, ainda, o incentivo ao esporte e
o Parlamento Jovem. Destacou também o Projeto “Água para Todos”
que irá perfurar poços por todo o Estado. No Expediente Final não
houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente ata que lida e considerada aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 22 de fevereiro de 2016. Deputado
Othelino Neto - Presidente em exercício. Deputado Eduardo Braide -
1º Secretário em exercício. Deputado Zé Inácio - 2º Secretário em
exercício

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2016 ÀS 11h.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
GRAÇA PAZ

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
GRAÇA PAZ - Bom dia a todos e a todas. Em nome do povo e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene,
convocada pela Deputada Graça Paz para a entrega dos Títulos de
Cidadão Maranhense ao Senhor Luís Carlos Alves da Silva, Carlinhos
Veloz, natural de Recife, Estado do Pernambuco e ao Senhor César de
Jesus Carvalho Nascimento, César Nascimento, natural da cidade de
Teresina, Estado do Piauí, concedidos por meio das Resoluções
Legislativas oriundas do Projeto de Resolução Legislativa, de autoria
do Deputado Neto Evangelista. Só uma explicação, que quando eu tive
a ideia de colocar, de pedir a esta Casa, de dar entrada no Projeto de
Lei, eu já encontrei um Projeto de Neto Evangelista, aqui na Casa, e dei
andamento e hoje se consuma com a entrega do Título. Convido para
compor a Mesa os homenageados César Nascimento e Carlinhos Veloz.
Chamo para presidir a Sessão o Deputado Roberto Costa, que eu
tenho que ir até a Tribuna para fazer o meu discurso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Bom dia a todos. Eu gostaria de conceder a
palavra à Deputada Graça Paz, Parlamentar que convocou a presente
Sessão Solene para falar em nome da Assembleia Legislativa.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ - Senhor Presidente,
Deputado Roberto Costa, hoje nos dando o prazer de presidir esta
Sessão. Senhores homenageados Carlinhos Veloz e César Nascimento,
pra mim é uma honra sem tamanho estar fazendo aqui esta festa.
Senhores familiares dos homenageados, amigos, internautas,
funcionários desta Casa, meu marido, ex-deputado Clodomir Paz, minha
nora Kayte e todos os que vieram nos prestigiar neste momento. Sempre
que acontece uma coisa boa na vida da gente vem logo a vontade de
agradecer, e eu costumo dizer que a gratidão é um dos mais nobres
sentimentos do ser humano, fazer o que eu estou fazendo aqui hoje me
traz uma grande satisfação. Por esta razão, já estou agradecendo a
Deus, em primeiro lugar, pois tudo está sob o seu comando. Depois
aos colegas parlamentares, nada aqui se faz individualmente. Agradeço
também ao amigo e colega de Faculdade Claudio Vasconcelos, cuja
ideia foi surgindo de uma conversa nossa bem informal. Onde está o
Cláudio? Tudo começou com o Projeto de Lei, de minha autoria,
aprovado por esta Casa e sancionado pelo Governador do Estado, que
tornou Bem Imaterial e Cultural do Maranhão as músicas dos registros
fonográficos, intitulados: Ilha Magnética, de autoria de César
Nascimento e Ilha Bela, de Carlinhos Veloz. Como tantas outras
produzidas em nosso Estado, estas músicas que cantam e encantam a
nossa gente merecem este título. E em nome delas quero louvar todas
as outras que tantas alegrias já nos deram levando para fora do Estado
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e do País as nossas belezas naturais, o nosso folclore, as nossas iguarias,
a vida rica e simples de nosso povo. Eu digo que sou movida à música,
infelizmente, não sei cantar, mas por onde estou tem um sonzinho por
perto. Nasci em um pequeno povoado pertencente ao município de
Guimarães, na minha adolescência, eu já ouvia toadas de bumba meu
boi, em muitas delas, os cantores levavam para os terreiros as brigas
em forma de toadas. Lembro de uma que dizia assim, gente, eu não sei
cantar, mas meu marido Clodomir está insistindo que eu cante, vocês
não vão reparar porque eu não tenho voz. E vou cantar essa música
que ouvi na minha juventude e que dizia assim: Eu vou instruir Basílio,
porque ele é ignorante. Não aprendeu, não sabe nada e nunca foi um
estudante. Não trouxe a educação de berço, naturalmente ele é um
errante. Basílio anda dizendo que ele é aposentado e quem anda
carregando dois aços pesados. Mas um é de peixe moído e outro é de
camarão mijado. Quando cheguei a São Luís no final da década de 60,
a música popular produzida no Maranhão, na contemporaneidade,
estava iniciando com a canção Gabriela, de Chico Maranhão. Até ali a
nossa música era influenciada pela cultura dos grandes centros, e
transmitidas por partituras vindas do sul, em seguida através do rádio.
Depois vieram os discos de vinil e a transmissão pela televisão. Quando
se fala nesse assunto com os artistas, todos relembram a grande
influência e envolvimento na música ouvida no rádio em suas histórias
de vida, antes da popularização dos discos de vinil e da televisão. E foi
a partir dos anos 60 e 70 que se evidencia o processo de afirmação de
valores da cultura popular maranhense. O bumba-meu-boi passa a ser
apreciado por toda a sociedade. São realizados os primeiros festivais
de música e a gravação do disco Bandeira de Aço, onde Papete revelou
as obras de grandes compositores através de sua interpretação.
Descobre-se, então, a beleza de vários sotaques. Além do Bumba-
Meu-Boi vem o Tambor de Crioula, Cacuriá, Dança do Caroço, Dança
do Coco, Tambor de Mina e outros ritmos. Eu fui me encantando com
o Cajueiro Velho, cantado por Alcione. Boi da Lua, do saudoso Papete.
O Homem de Nazaré, de Cláudio Fontana, que recebeu o título de
Patrimônio de Fé da música popular brasileira. O nosso querido e
saudoso João do Vale que atravessou o Mearim e conquistou o mundo
inteiro nas Asas do Carcará. Tem Quem Queira, de Antônio Vieira,
tema da novela global Da Cor do Pecado. Ana e a Lua, de Beto Pereira.
Alê Muniz e a sua Maguinha do Sá Viana. Oração Latina, literalmente
uma verdadeira oração do cantor e compositor César Teixeira. Engenho
de Flores, de Josias Sobrinho. Gabriela, de Chico Maranhão. Morada
de Trem, de Tutuca. Babylon, de Zeca Baleiro. E a música João do
Vale, uma grande homenagem de Rogério do Maranhão. Djalma Marques
que canta A Ilha. Isto só para citar alguns, e algumas músicas. E dentre
esses tantos talentos descobri os homenageados de hoje. E não foi por
acaso, até porque nada nesta vida é por acaso. Conhecendo o seu
trabalho, ouvindo suas músicas, analisando a letra, o ritmo, a melodia
e o sentido que nos transportam para passeios fantásticos em volta da
nossa Ilha do Amor, vi o quanto fui feliz em tornar Bem Cultural e
Imaterial do Maranhão as músicas Ilha Bela e Ilha Magnética. E só aí
veio uma descoberta: como eu poderia imaginar que essas duas criaturas
que conhecem e cantam cada pedacinho da nossa terra querida não
fossem maranhenses. Ou melhor, que não tivessem nascido no
Maranhão. Então, por entender que eles são tão maranhenses quanto
qualquer um nascido aqui, resolvi fazer a preposição a este Parlamento
que agora concede o Título de Cidadão Maranhense a Carlinhos Veloz
e César Nascimento. Este título é o mais importante que esta Casa
confere a um cidadão que tenha se destacado em qualquer ramo e que
de alguma forma tenha contribuído para o crescimento do nosso povo.
E vocês muito contribuíram para o desenvolvimento da nossa música
popular maranhense. Quero estender essa grande horaria a todos os
familiares e convidados dos homenageados, assim como aos nossos
artistas, cantores e compositores maranhenses que igualmente merecem
o nosso respeito e admiração, pois sei que este momento é também de
todos vocês. E quero ler aqui, muito breve, um pouco da vida desses
que logo, logo vão se tornar nossos conterrâneos. Biografia de César
Nascimento. Peguei pouca coisa, César, mas acho que tem muita coisa
para dizer, tanto de você quanto do Carlinhos, mas eu peguei só algumas
coisas para não me tornar... porque as estrelas são vocês, não é? César

de Jesus de Carvalho Nascimento, cantor, músico, compositor, César
Nascimento. Nasceu na cidade de Teresina, capital do Piauí, em 09 de
julho de 1961, sendo criado no Estado do Maranhão. O pai, José do
Espírito Santo Nascimento, era foi líder comunitário, jogador de futebol,
poeta e sanfoneiro. Olha de onde veio, não é? No início dos anos 70 a
família morou em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, no bairro do
Flamengo, onde passou parte da infância e da adolescência. Nos anos
80 passou a residir no Maranhão. Teve aulas com Mestre Felipe,
aprofundando o conhecimento da tradição e da polirritmia dessa
manifestação afro-brasileira do Maranhão na Escola Laborarte.
Produziu, juntamente com o Laborarte, um CD gravado no quintal da
escola, um CD de Mestre Felipe. Em 1998 formou, com Carlinhos
Veloz, a dupla Baião de Dois. Começaram se apresentando em São
Luís no Teatro Arthur Azevedo, depois se apresentaram no Rio de
Janeiro e em São Paulo. E sempre querendo levar a música maranhense
para fora do Maranhão e do Brasil, chegaram a cantar em Portugal,
Espanha e França. Em Paris fizeram um show no Carrossel do Louvre.
No ano de 1999 voltou a residir no Rio de Janeiro, onde desenvolveu
projetos culturais como a oficina de percussão “Crivador, Matraca e
Pandeirão: uma viagem pelos ritmos do Maranhão”; “César Nascimento,
Tambô & Forró”, apresentado por cinco meses no ano de 2003, na
Casa Hombu, na Lapa, centro do Rio de Janeiro. Ainda com suas
informações rítmicas, produziu em 2006, para a TV Futura, vinhetas
musicais dos compositores Josias Sobrinho, Wellington Reis e José
Ignácio, falando sobre a cultura do Maranhão, na voz da cantora Rita
Ribeiro. Dentre dezenas de composições de sua autoria, destacam-se o
Radinho, Regue Sanfonado e Ilha Magnética que recebeu recentemente
o título de Bem Cultural e Imaterial do Estado do Maranhão através de
uma proposição da deputada Graça Paz. Carlinhos Veloz. Nasceu Luiz
Carlos Alves da Silva, às margens do rio Capibaribe, no Recife, em
1965. Filho de militar do exército foi morar em Corumbá, no Mato
Grosso do Sul, ainda no primeiro ano de vida. Dois anos depois,
mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 71, regressou para sua terra natal
e passou a receber toda a influência da rica cultura pernambucana. Em
1975, novamente um rio torna-se ponto de partida em sua vida, ele
fez-se Carlinhos Veloz às margens do Tocantins uma de suas maiores
fontes de inspiração. E esse foi um ano de grande importância. Foi no
Maranhão que Carlinhos Veloz começou sua carreira solo como cantor
e compositor, vencendo grandes festivais de músicas da região tocantina,
estava definitivamente traçada a trajetória em busca de espaço no cenário
da música brasileira. Em 1989, Carlinhos Veloz vive um grande
momento: a oportunidade de mostrar seu trabalho para todo o País, no
programa da apresentadora Xuxa. Em 1990, convidado pela Marlene
Matos, produtora de Xuxa, transferiu-se para o Rio de Janeiro. Dois
anos mais tarde, em 1992, lançou no Maranhão seu primeiro disco
Carlinhos Veloz. Três anos depois, Carlinhos Veloz lançou o seu
segundo CD independente Veluz, que foi vendido em todo o país, nos
Estados Unidos e na Europa, o disco foi premiado no Maranhão como
o mais executado do ano com a música Viagem de Novembro e garantiu
ao artista o prêmio de melhor intérprete de 1995. Em 1996, estreou
como o primeiro vaqueiro da Opera Popular Catirina, apresentando-se
em grandes salas brasileiras, em Brasília e Rio de Janeiro. Em 1997,
participou ao lado de grandes nomes da MPB, do projeto Pixinguinha,
percorrendo várias capitais brasileiras e um ano depois deu voos mais
altos apresentando na EXPOBRASIL, no carrossel do Louvre, em
Paris, na França, na época da Copa do Mundo e na EXPO 98, em
Lisboa, Portugal. No ano de 2012, recebe da Imprensa e da Secretaria
de Cultura do Estado do Maranhão, o prêmio de melhor show do
carnaval de São Luís, entre as músicas mais tocadas e apreciadas estão:
Imperador Tocantins, feita para Imperatriz; Maracá Curumim, feita
pelo o povo Yanomam; Vazante em homenagem a Alcântara; Trem
Moleque, feita para Tom Jobim e Ariano Suassuna e Ilha Bela que
acaba de receber o título de Bem Cultural e Imaterial do Estado do
Maranhão. E para encerrar vão os meus agradecimentos a todos os
colegas parlamentares que aprovaram a minha Proposição. A todos os
funcionários desta Casa, sem eles, nada disto seria possível. A imprensa
falada e escrita, sempre tão atenta aos nossos trabalhos. A todos que
vieram prestigiar este acontecimento. E o agradecimento especial aos
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novos maranhenses de fato e de direito Carlinhos Veloz e César
Nascimento, por serem o foco principal deste evento que nos traz
tantas alegria. E tenho certeza de que todos nós estamos orgulhosos
por tê-los como conterrâneos. Obrigada, gente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Gostaria de registrar a presença do ex-deputado
Cristovan, ex-deputado Clodomir Paz e o Deputado Sousa Neto.
Convidar a Deputada Graça Paz, para fazer a entrega do Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Luís Carlos Alves da Silva, Carlinhos
Veloz. Concedo a palavra ao homenageado Senhor Luís Carlos Alves
da Silva, Carlinhos Veloz.

O SENHOR LUÍS CARLOS ALVES DA SILVA
(CARLINHOS VELOZ) – Excelentíssima Senhora Deputada Graça
Paz, que convocou a presente Sessão Solene; Excelentíssimo Senhor
Deputado Roberto Costa, Presidente desta Sessão Solene; Senhor César
de Jesus Carvalho Nascimento, meu parceiro, amigo e colega de
profissão. Senhores, todos os Senhores presentes, meus
Excelentíssimos Senhores Cidadãos, amigos, parceiros nesta jornada
de 25 anos de música, em São Luís do Maranhão. Algumas pessoas são
responsáveis de verdade, de fato por essa conquista pessoas
trabalharam, se empenharam e se dedicaram para que toda imprensa de
São Luís, meus amigos que são amigos mesmos, não são simplesmente
pessoas que têm uma relação com meu trabalho, mas são amigos
próximos que torceram sempre por mim durante todos esses anos e se
dedicaram para que meu trabalho chegasse bem nessa conquista. Esta
é uma conquista de todos nós, eu tenho certeza porque todos nós
amamos a música do Maranhão, todos nós amamos esta cidade e esta
canção ela nada mais é do que o reflexo desse encantamento, dessa
paixão pela nossa cidade, pelo nosso povo, pela nossa cultura, por nós
mesmos. É o reflexo do orgulho que nós temos de quem somos. Falando
então do título é a mesma coisa, acho que é consolidação, o
reconhecimento  de algo que já é fato há muitos anos, eu me sinto dessa
terra, desde o que em que pisei aqui, não nasci no Maranhão, mas fui
gerado em Caxias do Maranhão, minha mãe foi levada três dias antes
de eu nascer para Recife, porque meu pai fazia questão que todos os
filhos nascessem em Recife, mas eu brincava muito com ele dizendo
que não adiantou nada, porque eu sou maranhense do mesmo jeito e
não há lugar no mundo onde eu me sinta mais feliz, mais em paz e mais
seguro. Meu porto seguro é São Luís. Então, essa música chama cria
um filho e para que alegria maior do que ter o nosso filho reconhecido
abraçado, acarinhado pelas pessoas. Eu quero agradecer de coração a
cada um de vocês, a todas as pessoas que não puderam estar aqui,
pessoas importantíssimas, fundamentais durante todos esses anos.
Quero agradecer o carinho, o empenho do 24 BIL representando pelo
amigo nosso Norton e seus companheiros, que estariam hoje tocando,
a banda estaria tocando Ilha Bela aqui hoje, mas pelos acontecimentos
recentes no país, que a gente sabe, o país está em luto e as bandas não
estão autorizadas a tocar em eventos. Mas, enfim, quero agradecer a
presença, esse carinho de vocês e dizer que hoje é um dos dias mais
especiais da minha vida, depois de amanhã eu completo 51 anos e não
poderia receber um presente maior. Obrigado, agradecer a esta Casa e
em especial a deputada Graça Paz, autora desse projeto, aliás, também
ao deputado Neto Evangelista que foi a pessoa que começou esse
trabalho para que eu estivesse aqui hoje recebendo este título e a
deputada então, como eu já disse, concluiu esse trabalho, esse processo.
Obrigado de coração a vocês, é um dia inesquecível na minha vida e
espero poder fazer parte dessa cultura, dessa música, dessa nossa
música por muitos e muitos anos e espero ser motivo de orgulho para
vocês, assim como vocês todos são motivo de orgulho para mim. Um
grande beijo no coração de cada um, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Convido a deputada Graça Paz para fazer a
entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor César de Jesus
Carvalho Nascimento, César Nascimento. Concedo a palavra ao Senhor
César de Jesus Carvalho Nascimento.

O SENHOR CÉSAR DE JESUS CARVALHO DE
NASCIMENTO (CÉSAR NASCIMENTO) - Exma Senhora Deputada
Graça Paz que convocou a presente sessão solene. Exmo Senhor
Deputado Roberto Costa, presidente desta sessão solene. O Senhor
Luiz Carlos Alves da Silva, Carlinhos Veloz, meu parceiro de Baião-
de-dois e outros. A todos os presentes aqui. Eu não sou muito de
discurso, mas vou tentar passar aqui um pouco desse sentimento.
Estou com 55 anos hoje, são 35 anos de música. Nasci em Teresina, me
criei em Caxias tomando banho no rio Itapecuru. Meu pai morreu eu
tinha 4 anos de idade, nós fomos para São Paulo, a família toda, depois
moramos no Rio. Voltei a estudar em Caxias, no Colégio São José onde
conheci muitas pessoas bacanas. Cheguei lá andando de skate, a novidade
naquela época era o skate de César Nascimento na cidade. E naquela
época que voltei principalmente, quer dizer, na minha infância meu pai
era do Banco do Brasil e era poeta muito popular, lá em Caxias do
Maranhão, era o Zé Nascimento, acordeonista. E mamãe gostava muito
de cantar as músicas daquela época, era do rádio, então acho que dessa
época eu já absorvia a musicalidade na minha alma assim de uma forma
muito forte. Recentemente quando gravei pela primeira vez uma música
minha chamada Reggae Sanfonado, lembrei muito, parecia que tinha...
quem acredita na espiritualidade das pessoas, parecia que papai estava
presente no estúdio e me emocionei muito e focamos o barco. Voltei
para Caxias, estudei no São José, quando terminei de estudar a parte
básica do estudo, antes do científico, voltei para o Rio para fazer
particular, enfim, vim depois para cá para São Luís, do Maranhão,
passar um mês de férias. Tipo assim, na casa da minha tia, quero
lembrar da minha tia que é uma mãe, eu tenho três mães que considero
muito fortes, quatro, na verdade, porque minhas duas tias por parte de
pai, minha mãe primeiro Maria Dalva,  que não pôde estar presente
hoje, minhas duas tias por parte de pai,  as duas falecidas uma  faleceu
recentemente, a tia que eu sempre que vinha para cá para o Maranhão,
ela que me recebia,  esse título também  que eu estou recebendo hoje
queria dedicar a minha  tia  in memorian e a minha quarta mãe, que é
dona Ieda que está presente  que é uma pessoa que da família Gaspar,
a dona Ieda é minha sogra, e eu estou  com Renata,  foi o que fez eu ficar
aqui no Maranhão, porque, de certa forma,  quer dizer a paixão é muito
grande  por tudo que tem no Maranhão, mas eu  fui flechado pelo
cupido, em São Luís, na Ilha do Amor. Então, eu estou há 33 anos com
esta pequena aqui, Renata Gaspar, nós já somos avós, a gente construiu
uma estrada linda, eu lembro que quando nasceu Danilo, há 28 anos, o
Antônio que está presente aqui representando seu Zé. Este título é
para todos vocês, é para todos os maranhenses  de forma que a gente
fala assim dessas pessoas mais próximas, porque são pessoas que
estavam ali comigo. Eu lembro que a primeira vez que eu  cheguei na
porta de Renata, ele todo sério, seu Zé, perguntou pra ela: “quem é
esse “maconherozinho” que está aí na porta? O que que ele quer
contigo?” Ora, dando uns beijos na filha dele, né! Eu sei que depois ele
ficou tão apaixonado por mim e eu por ele entendeu, que qualquer roda
que ele estava tomando uma cervejinha com os amigos, ali no Beirut,
no São Francisco tal, quando começava a tocar Ilha Magnética, ele
dizia: “meu genro”, ele falava que era do genro dele e de tanto ele falar
isso, ele pegou o apelido de “Meu Genro” nessas rodas. E a gente está
aqui com Antônio, que é irmão, é um dos irmãos da família, é tio de
Renata representando de certa forma todos da família, estou com Hugo
representando meu sobrinho, representando a mamãe que não pôde
vir, a Suzana minha irmã, meus irmãos que moram no Rio. Enfim, essa
ligação com as pessoas de uma forma geral no Maranhão, eu fui ficando,
Renata com a família, de uma forma geral, e o que queria dizer era o
seguinte: que na época eu não sei se foi o Antônio, que falou quando eu
falei do Danilo nasceu 28 anos atrás, quando ele nasceu, não, foi o
Ícaro, eu acho que foi o Antônio que disse: José, nasceu o radinho, eu
acho que foi o Mário, porque a música que estava tocando muito nessa
época era o radinho, e eu puxei esse assunto da música nessa época eu
ligado com minha família para dizer como foi que eu fui ficando em São
Luís. Fui ficando em São Luís e por meio do casamento, por meio da
família e fui me enfronhando e conhecendo outras pessoas e fazendo
parte de outras famílias, como a família do tambor do Mestre Felipe, a
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gente está com o Sérgio Costa e Laís, representantes do tambor do
mestre Felipe que esteve recentemente, no Rio de Janeiro, eu queria
dar um fraterno abraço nos dois e que seja extensivo a todos do tambor
do Mestre Felipe, que é o meu tambor, eu sou da família do Mestre
Felipe e extensivo a todos os tambores de crioulas do Maranhão, a
todo pessoal da cultura popular. Quando a gente fala de cultura popular,
quando a gente fala de riqueza de um lugar, eu sou músico, a minha
profissão é a música, eu que já trabalho com produção também, como
a Deputada Graça falou, produzi vinhetas para a Rede Globo e etc.,
uma série de coisas, eu produzi até música alemã, um CD uma época de
música alemã, pesquisei a música de raiz alemã. O que a gente percebe
que a maior força, isso é uma coisa que muitos falaram, mas é sempre
bom a gente repetir, a maior riqueza que nós temos nos lugares, nos
estados, nos países é o seu povo, é a sua criação. E o Maranhão, a
última vez que eu soube, eram 44 ritmos catalogados, quando a gente
fala disso para as pessoas, as pessoas não acreditam, a gente tem
dentro de um país como o Brasil, um lugar que tem uma riqueza
fantástica. Então, eu como compositor, como um compositor do violão
poder passear por esta riqueza, poder fazer com que meu violão tenha
a minha expressão, no violão seja uma expressão única. Eu estou falando
isso não por mim, pessoas que conhecem o braço do violão sabe disso,
em função do que eu recebi de vocês, do que eu recebi do Maranhão, do
que eu recebi da cultura popular, de está próximo, por exemplo, ouvir
Graça, a pedido do marido dela, a Deputada Graça cantando uma
toada, lá de Guimarães, Mestre Felipe, inclusive o Tambor de Criola é
muito forte naquela região, o Mestre Felipe é daquela região, não é
isso, Serginho. De Guimarães, de São Vicente de Férrer, que é próximo,
não é isso. Mais ou menos. Então, quer dizer, a gente receber essa
influência toda para mim é muito gratificante, a minha música passar e
ter uma ligação muito forte com a cultura popular do Maranhão. Então,
por exemplo, eu ser chamado para participar do DVD do Chagas, ex-
Maioba, agora de Ribamar, um dos maiores cantores que eu conheço da
nossa cultura, da cultura brasileira, com uma força gigantesca, me
convidar para participar cantando uma toada dele, para mim é uma
grande felicidade. Eu estar num encontro da capela de São Pedro que
acontece no Dia de São Pedro, com aquela efervescência fantástica,
magnífica e de repente ver um bumba meu boi do naipe da Santa Fé,
que quando descer com aquela majestosidade que tem que lhe é própria
e a gente ver ele descendo com os pandeirões, com os tamborzões, com
as índias, e quando me avistam começam a cantar uma toada minha.
“oh, morena prepara a farinha feijão verde pra aquentar”. Para mim,
não tem um presente maior para o compositor que se inspira na cultura
popular, que tem uma de suas maiores inspirações a cultura popular,
ver um bumba meu boi como esse de Santa Fé cantando uma música de
autoria minha. Então, quer dizer, coisas assim, eu falaria três dias
seguidos, eu vou tentar resumir. São 11 discos gravados e todos eles
passando pela nossa cultura, falando das nossas coisas, então quando
não fala, é um ritmo que é um reggae, é um ritmo que é um bumba meu
boi, por exemplo, a primeira vez que eu fui à capela de São Pedro, fiz
a paixão de boizinho de viola, o radinho, mas o radinho que é que tem
de maranhense? O radinho tem essa influencia do reggae, o contrabaixo
no arranjo do radinho (canto), é um contrabaixo, é a célula rítmica do
bloco tradicional de ritmo do contratempo que é (canto). Então, essas
coisas todas, elas vão, a gente vai passando, ouvindo, conhecendo as
pessoas e vai assimilando aquilo e isso tudo vai se transformando
como se passasse em um liquidificador e aquela coisa toda vai se
transformando em uma outra informação musical que a gente vai
traduzindo através das composições. Então tem Reggae Sanfonado, o
Radinho, a Maguinha do Sá Viana em parceria com Alê Muniz, tem
Janela Aberta falando do Calhau. Eu me emociono, porque é de uma
força. Eu falo do Maranhão lá em Petrópolis, estou com Renato em
Petrópolis há 11 anos, há 05 anos no Rio e 11 anos em Petrópolis, as
pessoas nos conhecem lá como coureiros de tanto que falamos da
cultura do Maranhão, da graciosidade. Músicos que nos visitam,
músicos de outros países, quando a gente fala: ‘olha, a gente é de uma
terra que faz música. Que faz música com o piano, com violão, com
violino e que faz música também com uns pandeiros desse tamanho’.
Que a gente tem que mostrar que lá em casa tem pandeiro nas paredes.

Tem esses cazumbás, que vocês estão vendo aquelas máscaras ali,
aquilo ali são personagens do Bumba-Meu-Boi que metade é da
influência indígena, que metade é homem e metade animal. E a gente
começa a falar daquilo, a gente fala do desejo da Catirina, dessa coisa
toda, dessa força cultural que existe aqui, dessa força rítmica que você
não encontra em canto nenhum do mundo. Não estou falando do
continente não, é do mundo. Claro que cada um tem suas peculiaridades,
mas o Maranhão tem uma força que é incrível. É incrível. Então quer
dizer, fazer a minha música de forma que ela nasça passando por essa
informação toda para mim é um grande orgulho, um grande privilégio.
E finalizando, eu queria resumir o meu bate-papo com vocês da seguinte
forma. Este ano de 2016 para mim está sendo um ano que se resume em
duas palavras: gratidão e felicidade. Eu estou muito feliz porque estou
completando 35 anos de música. Lembro que fui nos 15 anos de César
Roberto, que está presente aqui. O César Roberto, na época da Mirante,
queria lembrar aqui do Celso Borges também, nos 15 de radialista de
César Roberto. Evandro Costa, que hoje é coordenador da rádio FM.
O Evandro foi vocalista da minha banda em um show no Teatro Arthur
Azevedo, se não me engano fluindo, ele com a Renata e a Lígia. A
Renata eu conheci no Colégio Maristas, ela era estudante nessa época
de lá e a gente se conheceu nos palcos, ela tinha uma banda e fui lá e na
hora que olhei eu disse: ‘Essa aqui vai cantar comigo, no primeiro
momento’. Eu não sabia que teríamos netos, mas, maravilha. Então
essa história toda se resume em gratidão e felicidade de 35 anos de
música, com muitos parceiros. A gente está com parceiros aqui, por
exemplo, nós fizemos um trabalho recentemente, um trabalho chamado
Ilha Magnética, que é um DVD e um CD. Esse DVD, para vocês terem
uma ideia, foi gravado durante 4 anos, foi uma produção do Natanael
Júnior que está hoje na TV Guará. Eu cheguei para Natanael e disse:
Natanael, eu não tenho... ele queria gravar Ilha Magnética e eu disse:
‘senhor, não tenho um tostão para a gente fazer aqui’. E ele disse:
“Não se preocupar com isso”. E a gente começou a conversar e a ideia
foi tão bonita, a ideia, a conversa que ela evoluiu para o DVD. Acabou
que gravamos o DVD nos Lençóis Maranhenses, gravamos em
Alcântara, gravamos em Caxias, gravamos na região do Una, gravamos
aqui em São Luís e em diversos lugares com diversas participações. As
fotografias desse fotógrafo fantástico, que está presente, o Meirelles
Júnior, ele está de parabéns. Todo mundo que olha aquele DVD fica
encantado com o projeto gráfico do Gesiel. Enfim, é uma luta muito
grande, mas é uma luta que nos traz uma felicidade gigantesca. Quando
a gente canta músicas como Ilha Magnética, como o Radinho, como
Maguinha do Sá Viana, a gente vê que... no primeiro momento quem
não conhece o Maranhão, a primeira reação: gente, quero conhecer
esse lugar, quero conhecer esse povo, quero conhecer’... A gente fala
das comidas, nas músicas se fala do tambor-de-crioula, ‘eu quero botar
uma saia dessa para dançar junto’. E várias pessoas já vieram conosco
aqui e se encantaram com o Maranhão. Então queria agradecer em cima
do dueto Felicidade e Gratidão, eu queria agradecer a todas as pessoas
que foram parceiras, aqui o Francisco Neto, do Feijão de Corda está
aqui. Nós gravamos o DVD na casa dele. No dia que chegamos no
Feijão de Corda que existia ali na Ponta do Farol, que entramos eu e
Natanael Júnior e que a gente viu aquelas casinhas na parte de trás,
aquele cenário a gente procurava um lugar para gravar simples: como é
que a gente vai fazer? Era um cenário pronto. Francisco, muito obrigado,
ao Sérgio Martins, da All Port. Que lembro que a gente estava na Caixa
Econômica, estava resolvendo um negócio de um apartamento que eu
estava vendo aqui para comprar uma casa lá em Petrópolis e estava
com o Sérgio que estava vendendo o apartamento para a gente. E eu
cheguei e o rapaz estava com a mochila, estava com o projeto do DVD
Ilha Magnética na mochila, tirei o projeto e disse ao gerente da Caixa,
o superintendente, ou o gerente, eu disse: ‘rapaz, tenho esse projeto,
será que a Caixa não se interessa de repente de estar junto com a
gente?’ Ele olhou e disse “rapaz, a Caixa neste momento”... e tal, não
sei o quê. Na hora que ele começou a falar assim, o Sérgio estava do
lado, um pouco mais atrás, o Sérgio Martins, não é à toa que a empresa
dele chama-se All Port e ele chegou: “César, posso dar uma olhadinha
nesse projeto”? Na hora que ele olhou, ele disse: “rapaz, eu quero
participar”. Ele foi a primeira pessoa que entrou, foi a pessoa que
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articulou tudo. Impressionante como ele tem o espírito empreendedor,
tanto que ele participou, e eu fiquei muito grato depois, porque ele
chegava às entrevistas para a televisão, para a imprensa de forma geral,
e dizia: “Olha, eu tenho uma grande alegria de estar participando desse
projeto do César Nascimento, o Ilha Magnética”. Bom, gente, enfim, é
gratidão a vocês da imprensa, todo mundo da imprensa que sempre
chegou. Eu estava falando do Celso Borges, a primeira vez a gente
estava lá no Tia Maria, nem existia Tia Maria, Celso Borges, não tinha
esse negócio do CD, não tinha nada, e ele pegou, a gente estava tocando
violão, na hora que eu toquei algumas músicas, ele disse: “César, vamos
à Mirante. Você pode ir amanhã à tarde à Mirante?”. Eu fui lá. Quando
eu cheguei à Mirante, ele gravou em fita de rolo as primeiras músicas
que nós gravamos aqui no Maranhão, ele gravava João do Vale. A gente
teve um apoio esse tempo inteiro de todos. Eu, graças a Deus, tenho
que falar isso para todos da imprensa que estão aqui, eu nunca cheguei
numa rádio, numa televisão, num jornal em que a pessoa dissesse:
“Olha, você não pode entrar aqui”. Sempre era um grande sorriso, me
recebendo, botando as músicas para tocar, sempre foi uma grande
felicidade. Então eu quero agradecer a vocês, agradecer aos empresários
que sempre tiveram a sensibilidade de apoiar as nossas iniciativas
porque, quando a gente pensa em fazer um disco, a gente pensa que vai
reunir a vontade de fazer, de pegar aquela música e torná-la real, mas
um áudio real para tocar na rádio, para que as pessoas conheçam é algo
muito grande, e a vontade é imediata, mas aí vem e começa a surgir a
parte logística, a gente tem alugar estúdio, tem que pagar músico, tem
que pagar o fotógrafo, tem que fazer uma série de coisas, tem que
prensar, enfim. E os empresários sensíveis. Eu tive agora... Tem uma
pessoa que eu não sei se ainda está por aqui, que veio, soube que ia ter
o evento hoje e veio trazendo uma mensagem do Carlos Alberto, da
Estação Gráfica, que foi um dos primeiros patrocinadores que nós
tivemos. A Bárbara e o Paulo estão aí também? A Bárbara Prado com o
Paulo Prado, eles na época tinham acho que a Deguste, se eu não me
engano, e foram uns dos primeiros patrocinadores também. Enfim,
quero agradecer a todos vocês, parceiros, aos músicos, o Djalma Chaves
está aqui, gravou Janela Aberta, um grande abraço para o Djalma,
grande cantor. Agradecer a todos. É só gratidão e felicidade. Aos
parceiros comerciais, aos parceiros da imprensa, aos músicos parceiros
de show e tudo. Cheguei a fazer show com João do Vale, muito bacana.
É só gratidão, gente. Agradeço à Deputada Graça Paz e ao Governador
Flávio Dino, que assinou a lei, por esses dois títulos. Eu estou muito
feliz. Para mim hoje é um dia de festa inesquecível. Muita gratidão a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Gostaria também aqui de registrar a presença do
ex-deputado federal constituinte, Dr. Antônio Gaspar, que se faz
presente também aqui nesta solenidade. Eu queria, antes de repassar
novamente a presidência dos trabalhos à Deputada Graça Paz, dizer
tanto ao César Nascimento como ao Carlinhos da nossa alegria de
estarmos vivendo esse momento que tem um simbolismo muito grande,
não só para a Assembleia como para todo o povo do Estado do
Maranhão. Vi aqui o Doutor Arlindo, minha mãe também já tinha
solicitado dar o título de cidadão ao Carlinhos, eu estava no período de
campanha, e quando eu voltei, conversando com a Graça do lado, a
Graça disse: “Não, eu já entreguei para o Carlinhos e para o César”.
Então ela fez um trabalho extraordinário duplamente e eu fico muito
feliz, inclusive na hora da saída daqui, Graça, minha mãe está até
internada, mas eu não poderia deixar de participar deste momento, até
para chegar lá para ela dando notícia de que não foi por nosso intermédio,
mas foi pelo seu intermédio, mas a nossa alegria é grande da mesma
forma. E este momento é de grande felicidade não apenas para vocês,
mas, acima de tudo, para o povo do Maranhão, porque o Título de
Cidadão Maranhense é um título que simboliza na verdade o
agradecimento do Maranhão àquelas pessoas que vieram para o nosso
Estado e contribuíram decisivamente para o nosso crescimento que, às
vezes, não é só econômico, mas é o crescimento cultural que é de
fundamental importância na vida de um povo, é um crescimento de
autoestima, é o crescimento da alegria que vocês sempre passam em

todos os momentos com as suas presenças, com as suas músicas. Eu
digo que vocês não precisariam fazer tudo que vocês já fizeram, porque
apenas uma parte já seria merecedora dessa homenagem. Então eu
queria dizer aqui ao Carlinhos que teve o seu início de reconhecimento
pela Região Tocantina, que é uma região que aqui muitos conhecem e
sabem das dificuldades, do bairrismo que existe, mas o Carlinhos, eu
digo bairrismo até pela questão política nossa, porque lá em Imperatriz
é o seguinte, a votação política que acontece lá é o seguinte, o Deputado
Antônio Gaspar é conhecedor disso: lá o povo abraça muito
internamente. Quando a gente chega daqui de São Luís para lá, é uma
dificuldade quando você busca uma votação porque é primeiro de
Imperatriz, segundo Imperatriz, terceiro Imperatriz, quarto Imperatriz
e a gente fica lá no final. Mas o Carlinhos conseguiu superar todos
esses obstáculos e na verdade se tornou a peça, digamos assim, central
daquela região em nível cultural, em nível de referência cultural. O
César, como eu disse, você, César, pelo seu discurso, mostra na verdade
que, me desculpe o Piauí, mas você não tem nada de piauiense, você é
realmente um maranhense e, junto com o Carlinhos, nos orgulha muito
e, como eu disse, faz um trabalho extraordinário não só internamente,
mas de levar o nome do Maranhão de forma extremamente positiva. O
Maranhão sempre reconhecido pela sua força cultural. Então, a presença
de vocês neste cenário, com as sua sobras, eleva e muito na verdade a
nossa autoestima e a nossa imagem, digamos assim, nacional. Eu fico
triste aqui, porque tivemos um momento que eu acho, Deputado
Clodomir Paz, nós estamos perdendo a Deputada Graça Paz para a
música, como grande intérprete que ela foi hoje nesta tribuna. Mas eu
quero parabenizar novamente o César Nascimento, não só pela Ilha
Magnética que encanta a todos nós, mas por todas as suas obras. O
Carlinhos pela Grande Ilha Bela que vocês descreveram tão bem através
da música. Então, como eu disse, fico muito feliz de estar participando
deste momento, vivendo este momento, sou filho ali da região da Madre
de Deus, de uma área que tem a cultura como a força máxima, inclusive
de sobrevivência da população, de luta da população para pular os
obstáculos. Como eu disse, eu fico muito feliz de estar vivendo este
momento, que é um momento ímpar, um momento especial. Hoje a
Assembleia, com certeza, a Deputada Graça Paz está de parabéns,
porque a senhora fez um trabalho extraordinário em reconhecer essas
duas figuras. O povo do Maranhão também a parabeniza. Muito
obrigado. Repasso aqui os trabalhos à Deputada Graça Paz.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
GRAÇA PAZ - Muito generoso este meu colega, eu morta de vergonha
de cantar ali. Mas eu quero agradecer a presença do nosso querido
colega Souza Neto, que eu ali da tribuna não vislumbrei a sua presença.
Muito obrigada também ao Deputado Cristovam, que está nos dando
a honra da sua presença, e ao ex-Deputado Clodomir. Gente, agora eu
acho que um dos melhores momentos vai acontecer agora, porque
como esta Casa tornou bens imateriais e culturais as músicas Ilha
Magnética e Ilha Bela, eu não vi necessidade de chamar um coral para
cantar aqui para a gente, apesar de que normalmente, nessas ocasiões,
Carlinhos, é chamado um coral para fazer uma festa mais bonita aqui
na Casa. Achamos por bem pedir aos novos conterrâneos cantarem as
músicas que foram transformadas em bem imaterial e cultural, para
que nós possamos aqui nos deliciar com as músicas maravilhosas nas
lindas vozes desses autores e compositores. Então, neste momento,
ouviremos essas canções. Vamos ver quem vai primeiro. César
Nascimento, cantando Ilha Magnética.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
GRAÇA PAZ – Então, neste momento, ouviremos Carlinhos Veloz,
com a sua Ilha Bela, a quem pedimos uma salva de palmas.

(Momento Musical - Carlinhos Veloz)

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
GRAÇA PAZ - Tem gente pedindo mais, mas eu acho que eles têm
compromisso, infelizmente. Eu queria muito ouvir aquelas tantas e
tantas músicas que, como eu falei ainda há pouco, levaram a nossa São
Luís, o nosso Maranhão, para outros estados, outros países. A gente
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tem muito orgulho desses dois poetas, compositores e cantores que
hoje se tornaram maranhenses de direito porque de fato já eram. Eu
quero repetir o que eu já disse no meu discurso: nós temos cantores,
compositores, artistas e violinistas, temos dezenas, centenas no nosso
Estado, e eles merecem que suas músicas também se tornem bens
culturais e imateriais. E é por isso que quero dizer que, em nome
dessas duas músicas, quero todas as outras, não só eu, como toda esta
Casa também. Então, que se sintam prestigiadas e transformadas em
bem cultural e imaterial do Estado do Maranhão. Quero agradecer aos
dois homenageados e dizer mais uma vez que todos nós nos sentimos
orgulhosos por tê-los como conterrâneos. Só faltava isso mesmo, só
faltava esse título para coroar. Agradeço a todos os convidados, à
família principalmente da Renata que está aqui e a todos que vieram
prestigiar este evento maravilhoso. Todas as quintas-feiras, esta Casa
concede títulos, mas hoje eu acho que foi... Não por ter sido eu, de
forma nenhuma, mas foi uma coisa diferente, porque mexeu com a
cultura do nosso povo, já que é a música popular produzida aqui no
Maranhão que nos faz conhecidos mundo afora. Então muito obrigada
por vocês existirem entre nós. Muito obrigada por terem vindo de
longe. Quero dizer que eu me sinto particularmente muito feliz e tenho
certeza de que o Neto Evangelista também e toda esta Casa por tê-los
aqui e hoje culminar neste evento fazendo de vocês nossos conterrâneos
de fato e de direito. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016 ÀS 11hs.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a Sessão Solene, convocada para a entrega da medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Professor Antônio Maria
Zacarias Bezerra de Araújo, Professor Dimas, concedida por meio do
Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2016, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, promulgada pela Resolução Legislativa nº 793/2016.
Convidamos agora para compor a Mesa o Senhor Antônio Maria
Zacarias Bezerra de Araújo, Professor Dimas, homenageado desta
Sessão Solene. Excelentíssimo Senhor José Cabral Marques, Promotor
de Justiça para compor a Mesa. Senhora Cíntia Valter, Diretora do
Núcleo de Esporte da UFMA, representando a Reitora Nair Portela.
Convidamos também o Senhor Artur Cabral, Presidente da Agência
Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana. Concedo a palavra ao
Deputado Eduardo Braide, que fará saudação ao homenageado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE -
Excelentíssimo Senhor Deputado Sousa Neto, Presidente desta Sessão
Solene, quero aqui agradecer a V. Ex.ª por ter aceitado de pronto o
convite para presidir esta Solene em homenagem ao Professor Dimas.
Lembrando a todos e a todas que o Deputado Sousa Neto também é do
meio, uma vez que é ex-Secretário de Esporte do Estado do Maranhão.
Excelentíssimo Senhor Antônio Maria Zacarias Bezerra de Araújo,
Professor Dimas, para mim é uma felicidade muito grande poder ser
autor e participar deste momento. E aí eu quero falar em nome dos
deputados que aqui estão presentes também, Deputado Bira do Pindaré,
Deputado Roberto Costa, Deputado Max Barros e o Deputado Sousa
Neto, que preside esta Sessão e, certamente, outros deputados que
ainda comparecerão no decorrer desta Sessão Solene, Professor Dimas.
Excelentíssimo Senhor José Cabral Marques, Promotor de Justiça;
Excelentíssima Senhora Cíntia Valter, Diretora do Núcleo de Esporte
da UFMA, representando a Reitora Nair Portela. Senhor Artur Cabral,
Presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana.
Senhoras e Senhores, Senhor Antônio Maria Zacarias Bezerra de Araújo,
mais conhecido como Professor Dimas, e aqui vai o motivo daqueles
que ainda não sabem por que ele é chamado de Professor Dimas. Veio
para morar junto com o irmão, que tinha uma casa de comércio chamada

Casa Dimas, na família era chamado de Tonho, e no Exército chamado
de Zacarias e quando veio morar junto com o irmão, quando perguntavam
quem era o Antônio, diziam era o Antônio do Dimas. E aí logo que foi
ingressar nas atividades de Educação Física, todos os professores,
todos os alunos carinhosamente começaram a chamá-lo de Professor
Dimas. O Professor Dimas nasceu em 30 de julho de 1928, na cidade
de Mirador, filho de Fernando de Araújo Costa e Eloína Bezerro de
Araújo, ambos maranhenses, de uma família de sete irmãos. Casou-se
com Maria da Graça Martins, teve sete filhos: Maurício, Viviane,
Denise, Silvana, Rildo, Hélio e Letícia. De lá, do Município de Mirador,
mais precisamente da localidade Mumbuca, saiu o Professor Dimas e
ainda chegou a morar nos municípios de Coroatá, Coelho Neto,
Timbiras, antes de se mudar para São Luís. Já em Coroatá, foi o seu
primeiro momento de contato com o esporte, então o futebol. Chegou
a São Luís, em 1944, quando tinha aproximadamente 15 anos.
Submeteu-se ao exame de admissão do colégio Ateneu Teixeira Mendes,
não conseguiu passar, pois sua base era muito pequena. Foi então para
o colégio São Luís estudando lá durante um ano, depois conseguiu
transferência para o Liceu Maranhense, lá permanecendo até 1947.
Também estudou no Colégio Maranhense dos Irmãos Maristas,
terminou o ginásio, no Rio de Janeiro, no Colégio Frederico Ribeiro.
No Liceu, começou a sua vida esportiva, participando do time de
futebol e tendo como professor de Educação Física e aqui merece uma
referência especial, o professor José Rosa, que foi quem espertou no
jovem Tonho o gosto pela Educação Física. Participava até de
demonstração de educação física, foi quando começou a desenvolver,
pegar corpo, como se dizia na época, as aulas eram de ginástica geral e
calistenia. Em 1948, já com 19 anos de idade, serviu ao Exército, no 24º
Batalhão de Caçadores, Unidade do Exército Brasileiro, em São Luís.
No 24º Batalhão de Caçadores especializou-se no tiro ao alvo, fuzil,
depois foi para o Rio de Janeiro. E aqui tem uma passagem interessante
da vida do Professor Dimas, que eu queria que aqueles não conhecem,
que possam conhecer. Naquele ano de quartel não estou, perdendo
mais um ano, a salvação foi a escola de sargentos. De duzentos
candidatos do Maranhão, foram selecionados apenas doze. Em fevereiro
de 1949, pega um navio da linha ITA e viaja doze dias e doze noites em
cima da proa do navio para o Rio de Janeiro. Naquela época, o porão
do navio vinha cheio de pessoas com malária vindo da Amazônia, além
de porcos, galinha e macacos. A solução foi passar os doze dias na proa
do navio. O grupo era composto por todos os doze classificados no
Maranhão e eles tiveram que pagar o cozinheiro do navio para ter
direito a uma comida melhor. Isso é o que está escrito, professor, mas
eu já soube que o seu desejo era tomar uma coca cola e apreciar uma
coca cola, que serviram ao senhor, inclusive quente, segundo os relatos
que me chegaram. Zacarias fez uma carreira brilhante no Exército e
assim era o nome de guerra dele no Exército. Como Sargento, pertenceu
ao Batalhão de Guarda Presidencial, onde começou a se destacar em
tudo, não só nos esportes, mas também na carreira, tendo subido
muito rapidamente em prestígio com os seus comandantes. E aqui vem
outra passagem interessante da vida do Professor Dimas, seu sonho
era ser monitor de Educação Física. Em um dos seus passeios pela orla
carioca, estava na Praia de Ipanema, que naquela época ainda não era
muito frequentada. Percebeu um jovem se afogando e sem pensar atira-
se à água salvando-o do afogamento, o rapaz era filho do embaixador
da Suécia, o embaixador ficou imensamente agradecido pela vida do
seu filho ter sido salva e perguntou o que poderia fazer para ajudá-lo,
devido à insistência do embaixador, o sargento Zacarias informou que
seu sonho era ir para a escola de Educação Física do Exército, mas
informou ainda que isso era muito difícil, pois havia uma ordem de
prioridade a seguir e a cada ano somente um era o escolhido. Passado
algum tempo, já como Sargento da Polícia do Exército, o Sargento
Zacarias vai atender um acidente de carro entre um veículo do Exército
e um carro civil, este da embaixada da Suécia, para surpresa, o embaixador
o reconhece, conversam e o embaixador mais uma vez agradece o
salvamento do seu filho. Pergunta então se deseja algo, Zacarias, como
era conhecido, reafirma o seu sonho de ir para escola de Educação
Física do Exército. O embaixador lembra do pedido anterior e promete
que agora irá ajudá-lo. Pouco depois, o Sargento Zacarias é chamado
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no Ministério do Exército e de lá inquerido sobre os acontecimentos,
confirma tudo, o ministro diz então que, a pedido do embaixador, ele
irá realizar o seu sonho. Pela primeira vez, foram dois indicados por
uma unidade do Exército. O general era Zenobio da Costa, que possuía
ligações com o Maranhão e por essa razão decidiu atender esse pedido
do embaixador. O Sargento Zacarias foi então para escola de Educação
Física do Exército, fazendo assim valer um dos seus grandes sonhos.
Depois, teve já de volta a São Luís, deu baixa no Exército, chegou a São
Luís como oficial do Exército da reserva, mas sem direito a nenhuma
remuneração. E chegando aqui o seu primeiro emprego foi exatamente
no Ateneu, como professor de Educação Física, depois voltou ao interior
ajudar lá na pequena fazenda e logo à frente chegou de volta a São Luís,
onde era professor de dois colégios, do Jaguarema, jogava basquetebol
no Moto Clube, teve também uma passagem pelo voleibol e pelo
futebol, foi técnico da Seleção Maranhense de futebol. Foi também e
teve contato diretamente com o handebol, em curso ministrado pelo
major Leitão. Mais à frente chegou a ter contato com a ginástica olímpica
e a natação. E aqui se abra um parêntese, quando se fala no nome
olímpica, para dizer da felicidade de São Luís, do Maranhão em ter o
Professor Dimas como um dos representantes nossos a carregar a
tocha olímpica, que ele tão bem guarda com orgulho e com carinho.
Mais à frente, ao chegar para praticar Educação Física na UFMA, que
se tornou obrigatória, na UFMA, e aqui quero agradecer a presença da
representante da UFMA, houve a necessidade de implantação do curso
de Educação Física. O Reitor solicitou ao MEC que mandasse uma
pessoa para fazer essa implantação. Esta então chamou o Professor
Dimas para ajudá-la na tarefa. O Professor Dimas assim entrou na
Universidade logo nas práticas de Educação Física. Na UFMA, além
do primeiro organizador do Núcleo de Esportes para as práticas
esportivas obrigatórias, foi também fundador do curso de Educação
Física, trabalhou como professor, chefe de departamento, participante
do Conselho do Centro de Ciências de Saúde, trabalhou ainda na
interiorização, levando os cursos para outros municípios do Estado.
Participou da inauguração de todos os CAMPI dando treinamento
para professores leigos, aposentou-se, e depois voltou a ser chamado
para trabalhar mais dois anos, até finalmente aposentar-se
definitivamente. A última disciplina que ele acionou na Universidade
foi a Recreação, na qual se dedicou muito nos últimos anos. Para o
Professor Dimas, na Recreação o aluno tem oportunidade de vivenciar
as três áreas: motora, cognitiva e afetiva. Sempre trabalhou em educação
física olhando o homem em seu global, preparando o homem para ser
um grande cidadão, um grande profissional e com a sua saúde e aptidões
atléticas para ocupar bem as suas horas livres, as suas horas de lazer.
Também se preocupou em incentivar, em ensinar aqueles que quiseram
ser transformados em grandes campeões, ganhando medalhas e troféus.
Essa foi a forma como foi e é o professor de Educação Física, olhando
sempre a Educação Física em primeiro lugar e logo em seguida o
desenvolvimento global do homem. Quero, portanto aqui parabenizar
o Professor Dimas, mas quero parabenizar todos que estão aqui e
vieram prestigiar esta Sessão Solene, que merecidamente homenageia
este homem que foi pioneiro nas diversas áreas, tanto na Educação
Física como em diversas práticas esportivas que foram trazidas pelo
Maranhão, por meio de suas vontades e de seus sonhos. Quero agradecer
aqui também e parabenizar e lembrar que a grandeza do Professor
Dimas vai além das suas atividades esportivas, vai também e deve ficar
registrada como um exemplo, enquanto homem de família, enquanto
pai de família, enquanto avô, enquanto aquele que soube servir como
um exemplo para todos seus descendentes. E aqui quero parabenizar
as famílias Araújo, Jadão, Martins e Teles por ter a felicidade de ter
entre seu seio uma pessoa iluminada como o Professor Dimas. Fica,
portanto, aqui, Professor Dimas, a minha felicidade, a felicidade desta
Casa em poder ao lado de todos os deputados que aprovaram por
unanimidade esta homenagem que logo mais será entregue ao senhor,
como reconhecimento do seu trabalho, mas mais do que isso, como
exemplo de ser humano para o Estado do Maranhão. Fica, portanto, o
nosso sentimento e pedimos aqui que Deus o abençoe profundamente
e que o senhor possa continuar, por muitos e muitos anos, e também
da sua forma, como o senhor sempre fez ao longo da sua vida, nos

ensinando não só a prática esportiva, mas a prática do bem que todo
ser humano deve carregar em seu coração. Que Deus o abençoe e a toda
a sua família.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Eu também aqui quero registrar a presença da Senhora
Denise Martins, Presidente do Conselho Regional de Educação Física,
fazer o registro também. Convido agora o Deputado Eduardo Braide
para a entrega de Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao
Senhor Professor Dimas. Eu também aqui quero registrar a presença da
Senhora Denise Martins, Presidente do Conselho Regional de Educação
Física. Convido agora o Deputado Eduardo Braide para a entrega da
Medalha do Mérito Legislativo Manoel Beckman ao Professor Dimas.
Concedo agora a palavra ao homenageado, o Professor Dimas.

O SENHOR PROFESSOR ANTÔNIO MARIA
ZACHARIAS BEZERRA DE ARAÚJO (PROFESSOR DIMAS) –
Senhores e senhoras, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
meus familiares, amigos e demais presentes. Deputado Eduardo Braide,
a quem aqui eu faço uma menção especial de agradecimento por ser o
autor da iniciativa de prestar esta homenagem. Recebi com muita emoção
e alegria o anúncio de que seria homenageado pela Assembleia Legislativa
do Maranhão. Esta homenagem é uma proposta do Deputado Eduardo
Braide, meu ex-aluno e aluno da Academia Viva Água, que ajudei a
construir junto com minha filha, Denise Araújo, meu genro, Osvaldo
Teles, e meu neto, Vitor Teles. Meus agradecimentos também a esta
Casa Legislativa que acatou essa solicitação do Deputado Eduardo
Braide. É importante, neste instante de grande movimentação política
do Brasil, ressaltar a Assembleia Legislativa do Maranhão como um
marco institucional, o que é motivo de orgulho para todos nós do
Maranhão, pela sua história de tradição democrática e de defesa dos
direitos do cidadão. Aos parlamentares estaduais do Maranhão meus
sinceros agradecimentos por esta homenagem que, com certeza,
senhoras e senhores, não podem ser direcionados somente a mim, um
educador que dedicou toda sua vida à educação física, mas a todos que
fazem das atividades físicas, dos desportos, do esporte uma missão,
entre os quais vários estão aqui presentes. Esta homenagem, senhores
deputados, com certeza não é somente para mim, mas para todos os
homens e mulheres que têm nas atividades físicas uma prática humana
indispensável para a dignidade da pessoa humana. É também uma
homenagem ao professor maranhense de todas as disciplinas, aos atletas
e aos meus familiares que lutaram e lutam para que o desporto e o
esporte, todas as atividades físicas se desenvolvam no Maranhão.
Este momento então não poderia deixar de ser uma homenagem extensiva
aos desportistas maranhenses, aos nossos atletas e a todas as
modalidades esportivas. Uma boa parte dessas pessoas trabalhou e
trabalha ao meu lado, foram meus alunos nas quadras, nas piscinas,
nos campos de futebol e em outros espaços esportivos de prática de
ginástica artista, ginástica olímpica. Nesse instante de minha alegria,
faço referência especial a minha mulher, Maria da Graça Martins de
Araújo, com quem eu sou casado há 60 anos e que é também professora
de educação física: aos meus filhos Maurício, Viviane, Denise, Silvana,
Letícia, Hido e Hélio; aos meus netos, David, Vítor, Sofia, Ângelo,
Pedro, Carolina, Leandro, Janaína; e ao meu bisneto, Natan. Aos meus
genros e noras e aos meus parentes. Agradeço aos meus pais em
memória, Fernando e Eulina, e aos meus irmãos e cunhados, sobrinhos
e sobrinhas, aos parentes de minha mulher e de todos os meus amigos.
Agradeço ao Deputado Braide que teve a ideia de prestar essa
homenagem para nós, uma grata satisfação, um reconhecimento da
Assembleia Legislativa do Maranhão que valoriza a atividade física
como uma expressão de vida humana fundamental para o fortalecimento
da cidadania e de valores como o respeito ao próximo, a honestidade e
a honradez. Peço permissão aos senhores e senhoras, neste momento
muito importante para mim, para que se faça aqui um breve resumo da
minha trajetória, repito, muito ligada à história das atividades físicas
do Brasil e, sobretudo, do Maranhão. Para essa missão, gostaria de
convidar minha filha, Denise Martins de Araújo, que aqui representa
todos os meus parentes, amigos e alunos. Ela é diretora da Academia
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Viva Água, uma escola de formação que abre espaço para bebês, crianças,
jovens, adultos e idosos. A escola é referência para portadores de
deficiência e para ensino da atividade física como um processo educativo
completo que ajuda a formar cidadãos comprometidos com o Brasil,
que é a saúde física e mental. Ressalto que a Viva Água tem orgulho de
ter tido, entre seus alunos, a presença ilustre do Deputado Eduardo
Braide, a quem mais uma vez faço referência. Muito obrigado, senhores
e senhoras deputados pela homenagem, em especial ao Deputado
Eduardo Braide. Muito obrigado a todos. Professora Denise Araújo,
por favor, se faça presente.

A SENHORA PROFESSORA DENISE ARAÚJO – Senhoras
e senhores deputados desta Casa Legislativa, Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhor Deputado Sousa Neto, Presidente desta sessão,
Senhor Antônio Maria Zacarias Bezerra de Araújo, Professor Dimas,
Excelentíssimo Senhor Eduardo Braide, autor deste requerimento,
Excelentíssimo Senhor José Cabral Marques, promotor de Justiça,
Senhora Cíntia Valter, diretora do Núcleo de Esporte da UFMA,
representando a Reitora Nair Portela, Senhor Arthur Cabral, Presidente
da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Humana, demais
presentes. Este é um momento de muita emoção para mim, para a
minha mãe, Maria da Graça Martins Araújo, para os meus irmãos,
Maurício, Viviane, Silvana, Letícia, Hildo e Hélio, e para os amigos e
parentes do meu pai, o Professor Dimas. Para mim e para os meus
irmãos, este momento é ainda mais significativo, porque, além de filhos,
fomos e somos até hoje alunos e alunas do Professor Dimas, a quem
temos como referência e um grande exemplo de vida. Gostaríamos de
agradecer essa homenagem que a população do Maranhão faz ao
Professor Dimas, aqui externada pelos seus representantes, deputados
e deputadas estaduais, por meio desta Casa Legislativa. Agradecemos
ao Deputado Eduardo Braide, a quem faço uma menção especial de
agradecimento por ser o autor da iniciativa de prestar esta homenagem.
Nós, filhos, netos, bisnetos, parentes, amigos e amigas, agradecemos e
nos sentimos também homenageados. Ao falar da trajetória do
Professor Dimas, como ele ressaltou, é caminhar em uma rica história
das atividades físicas no Brasil e no Maranhão, é também, senhoras e
senhores, um pouco da nossa história, da história do Maranhão. Eu
quero agradecer à história tão bem descrita agora pelo Deputado
Eduardo Braide, com grande sensibilidade e com grande conhecimento.
Eu gostaria de dizer a todas que o momento desta solenidade para toda
a família é um momento de grande alegria e dizer a vocês, senhores e
senhoras, que o Professor Dimas teve plenas condições de ser um
político, talvez um prefeito, por toda história dele no interior, a qual
você já relatou. Poderia ter sido um deputado, poderia ter sido um
grande empresário na área do comércio, porque era genro de um grande
comerciante. Também talvez pudesse ter sido um fazendeiro, já que
foi o primeiro maranhense a fazer um curso de Inseminação Artificial
para bovinos na fazenda experimental do governo, em Barão de
Juparanã, a alguns quilômetros de Vassouras, no Rio de Janeiro. Talvez,
com um pouco mais de esforço, pudesse ter sido um médico, um
advogado ou um engenheiro, oportunidades não faltaram, mas em sua
vida ele permaneceu firme em defesa da Educação Física no Maranhão.
Por isso, esta homenagem ao Professor Dimas também. Tenho absoluta
certeza de que é merecida, justa e necessária como reconhecimento por
tudo o que ele fez, as atividades físicas por gerações e gerações no
Estado do Maranhão. Meu muito obrigado. O Professor Dimas pede
permissão para falar um pouco mais. Agradeço a todos neste momento.

O SENHOR PROFESSOR ANTÔNIO MARIA
ZACHARIAS BEZERRA DE ARAÚJO (PROFESSOR DIMAS) -
Amigos, eu quero falar um pouquinho, resumidamente, da minha vida
que não foi escrita, principalmente a minha passagem pelo Exército,
onde eu tive a oportunidade de aprender muito, onde eu fui preparado
para me tornar o homem que eu sou hoje, com essas qualidades que já
foram relatadas por mim. Com 12 anos de idade, eu saí do convívio dos
meus pais, passei seis anos estudando na casa de parentes e entrei para
o Exército onde permaneci até os 28 anos de idade. Frequentei boas
escolas, inclusive a de Educação Física, lá eu cresci também muito não

só nos esporte. No esporte, o ápice da minha capacidade foi ter
participado do pentatlo militar moderno, que era uma prova muito
difícil para encontrar a pessoa que tivesse capacidade de realizar as
cinco provas: tiro rápido de pistola, esgrima, cos contrapé exterior e a
cavalo, aqueles saltos, aquelas coisas todas, e na natação. Aconteceu o
seguinte: a equipe da PE que eram os meninos dos olhos do General
Zenóbio da Costa, ministro da Guerra que tinha que ser campeão em
tudo, estava se preparando para as olimpíadas do Exército, um dos
candidatos dessa equipe caiu do cavalo, se machucou e não teve mais
condições de continuar. Então, eu, recém-chegado da Escola de Educação
Física, fui procurado pela direção na busca por quem seria capaz de
substituir o sargento que não podia mais participar. Aí foram analisando,
analisando e chegaram a mim. Oh! Ele é bom de tiro. Eu já tinha
participado do campeonato brasileiro de tiro. É bom corredor, que eu
participava de corridas pela PE, em vez da Escola de Educação Física,
onde ele deu natação e esgrima. Só falta cavalo. Será que ele sabe o
cavalo? Mandaram me chamar. Aí me contaram a história toda e me
perguntaram: “Você, em algum dia, já montou em cavalo?”. Eu disse:
“Rapaz, quando eu era menino, lá no sertão, eu montava nos cavalinhos
de vaqueiro de meu pai”. Então é você mesmo. Aí me botaram nessa
equipe. Eu tive pouquíssimas oportunidades de treinar, porque eu já
estava bem perto, mesmo assim eu desempenhei essa função. Na parte
profissional do Exército, eu também tive muito sucesso. Eu, muito
novinho, fui promovido a 2º Sargento, participei da Seção de
Investigações Criminais, nós éramos cinco sargentos e um oficial, erámos
nós que atendíamos todos os envolvimentos de militares do Exército
com civis, inclusive acidentes de trânsito. Eu pertenci ao Exército na
época em que era presidente o querido Getúlio Vargas. Muitas vezes
eu hasteei a Bandeira do Brasil, no Palácio do Catete, quando dava
guarda para o presidente. Quando ele morreu, eu ainda estava lá. O
clamor público com a morte do Presidente Getúlio Vargas, eu comparo
com essa agora do Fidel Castro. A fila para visitar o caixão dele dava
volta no quarteirão todinho. Saía da Rua do Catete, ia pela Praia do
Flamengo e dava uma volta, tudo para olhar o Getúlio Vargas no caixão.
Quando eu dei baixa do Exército, já era presidente o Café Filho, então
foi ele que assinou minha carta patente de Oficial da Reserva do Exército
Brasileiro. Então, amigos, eu tenho documento assinado pelo Presidente
da República. Essa eu não poderia ter deixado de falar, porque eu
reconheço que no Exército eu posso dizer que aprendi a ser o homem
que eu sou hoje tanto no aspecto moral quanto profissional. Eu gradeço
muito ao nosso Exército tudo que eu aprendi lá. Esse era um assunto
que eu queria falar. E o outro assunto que eu quero falar é a minha
grande paixão por todos os esportes. Eu tenho uma paixão muito
grande pela ginástica olímpica. Quando eu fiz meu curso de Educação
Física, o nome era ginástica de solo e aparelhos, não tinha as
características ainda de competição, depois a ginástica olímpica tornou-
se como é agora. Assisti pela primeira vez às meninas desfilando nas
pistas da abertura dos Terceiro Jogos Estudantis Brasileiros. As meninas
vinham fazendo estrela sem apoio, fazendo paradas, estrelas e reversão.
Eu fiquei muito apaixonado por aquela ginastica olímpica. Eu tinha
sido um bom aluno de ginástica olímpica... Eu vou só contar um episódio
rapidinho. Quando foi na prova final, nós tínhamos que fazer uma
oitava e durante os treinamentos eu fazia muito bem. Na véspera da
prova, treinando, eu rasguei a mão, porque naquela época barra não era
tão boa como agora. No dia seguinte, era prova e eu estava com minha
mão rasgada, mas eu não podia deixar de fazer a prova, senão, eu não ia
concluir o curso, então eu fiz com muita dificuldade. O professor que
me conhecia virou do lado e comentou: “Esse aluno fazia isso tão bem
e agora fez essa prova com tamanha dificuldade”. Aí o colega do lado
disse: “Olha a mão dele”. Minha mão estava sangrando. Aí ele disse:
“Rapaz, eu vou te dar 10 por ato de bravura. Como você conseguiu
fazer isso?”. Então eu alimento essa paixão pela ginástica olímpica.
Fui implantador do handebol e da ginástica olímpica no Maranhão. Eu
fazia um trabalho de forma muito empírica, sem local e sem aparelho.
Os nossos aparelhos eram manuseados por nós mesmos. Meu cavalo
de salto era um tronco de cajueiro coberto com saco de estopa. A barra
fixa era de cano d’água, no tempo que era de ferro. As paralelas eram
feitas de perna manca e mesmo assim o Maranhão se destacava em
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cada JEMs, até que chegou ao ouvido das autoridades, reconhecendo
que o Maranhão merecia um Ginásio de Ginástica Olímpica, mandaram
o dinheiro para o Maranhão para ser feito um ginásio, era na época o
governador doutor Nunes Freire. Ele fez o ginásio e comprou os
primeiros aparelhos. O Maranhão, a partir daí, cresceu muito, chegamos
a ser o quarto e terceiro lugares em JEMs, onde tem o celeiro da
ginástica olímpica São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As
autoridades achavam que o Maranhão merecia um ginásio por dois
grandes fatores. Um, em reconhecimento ao trabalho que estava sendo
feito empiricamente sem condições. E a outra, pelo mérito do
maranhense. O maranhense tinha vocação para a ginástica olímpica,
não só pela sua estatura mediana que é importante, porque uma estatura
mediana o centro de gravidade é no umbigo, então fica mais perto do
solo. Quem está mais perto do solo, centro de gravidade, tem mais
facilidade de equilíbrio, de coordenação e de muitas outras atividades.
Quem é muito alto é próprio para jogar basquete, voleibol, mas quem
tem uma estatura menor, é mais adequada a ginástica olímpica. Então
analisando esses quadros o MEC mandou o dinheiro para fazer essa
ginástica olímpica. O Maranhão cresceu muito. Mas vou falar agora
uma coisa que não é muito agradável, mas tenho que dizer. Esse ginásio
sofreu, caiu um telhado no inverno e choveu muito dentro do ginásio,
inclusive estragou a maioria dos aparelhos. E, meus amigos, para minha
tristeza esse ginásio está fechado até hoje. Agora, acabei de saber que
o governo atual está tentando recuperar o ginásio, só que de uma forma
diferente. Vai fazer um ginásio para também outros esportes e isso vai
demorar muito. O nosso ginásio é pequeno, é só um telhado, quatro
paredes e os banheiros. Esse ginásio foi feito com o dinheiro do MEC,
não foi nem do Estado! Então esse ginásio foi feito para as crianças do
Maranhão fazerem ginástica olímpica. E peço agora para o nosso
governador, entregue o ginásio das nossas crianças. Esse ginásio, o
MEC mandou esse ginásio para as crianças fazerem ginástica e não
para ficar fechado. Quero dizer que como a ginástica do Maranhão se
acabou, porque o ginásio ficou fechado, eu recriei na Academia Viva
Água. Eu não tinha nem esperança de chegarmos tão alto, apenas eu
queria fazer uma atividade recreativa com característica de ginástica
olímpica. Mas a aceitação foi tão grande, tão grande que hoje temos
muitas crianças fazendo ginástica olímpica. A professora Denise tem
investido muito, muito e muito em material esportivo. E a grande
diferença? É que quem banca essas crianças são os pais. São os pais
que pagam para os filhos fazerem ginástica olímpica, porque o nosso
ginásio está fechado. Senhor governador, entregue o ginásio para as
nossas crianças. O ginásio é delas, elas que ganharam o ginásio. Eu
quero agora mostrar, nós acabamos de chegar de Goiânia de um torneio
de Ginástica Olímpica onde o Viva Água foi representando o Maranhão,
porque só tem ginástica olímpica no Maranhão agora na Viva Água. E
tivemos excelentes resultados, trouxemos medalhas de ouro, medalhas
de prata, fomos o quarto lugar no âmbito geral e fomos elogiados por
toda a direção, eu vou mostrar agora algumas dessas crianças que aqui
chegaram, elas vão fazer demonstração.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Primeiro, quero convidar a primeira aluna Júlia Rios,
a segunda Letícia Garcez e Amanda Simão. Fazer um agradecimento ao
professor Jackson, uma salva de palmas. Com a palavra, o
homenageado, professor Dimas.

O SENHOR PROFESSOR DIMAS - Desculpem. Eu só quero
dizer uma palavrinha. O nosso ginásio era cheio de crianças, tanto de
colégio como de periferia, meninos pobres de rua. Eu tenho um exemplo
de duas crianças pobres que se criaram dentro do ginásio, estudaram,
cresceram. O nosso campeão maranhense de ginastica olímpica
Raimundo Nonato, conhecido por Molusco. Hoje professor de Educação
Física, professor do curso de Educação Física da UFMA, com
doutorado. Menino criado, crescido no nosso ginásio. Temos outro
exemplo, o Magno, que também é dessa época e cresceu, estudou e
hoje é quem desenvolve a Educação Física na Viva Água. Dessas crianças
têm, no mínimo, 10 professores de Educação Física. Então o nosso
ginásio era um Centro de Ensino, de educação. Nós preparávamos as

crianças em corpo, mente e alma. Por isso é a grande paixão que tenho
pela ginástica olímpica. Muito obrigado e mais uma vez eu agradeço a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Mais uma vez convido a Senhora Denise, Presidente
do Conselho Regional de Educação Física.

 A SENHORA PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DENISE - Eu gostaria de oferecer a todos
os membros da Mesa e aos deputados presentes aqui na Casa, o livro
com toda a história do professor Dimas e da Educação Física do
Maranhão. É um livro escrito pelo professor Leopoldo Vaz e que
conta, com muitos detalhes, toda essa trajetória dele construída ao
longo desses anos todos. Então o Cerimonial fará a entrega e depois
quem não tiver ainda, também que quiser, estaremos fazendo essa
entrega agora no final da sessão. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Senhor deputado Bira do Pindaré com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente Deputado Sousa Neto, pessoa na qual quero cumprimentar
as demais autoridades. Eu queria cumprimentar o deputado Eduardo
Braide pela iniciativa, pela justa homenagem que neste dia fazemos ao
professor Dimas. Querido amigo que agora está aqui nos presenteando
com suas histórias e com a história de todos nós, da História do
Maranhão, da nossa luta vivida com tanta intensidade. Eu conheci o
professor Dimas através do meu amigo Nelsinho. Está aqui o Nelsinho?
Está ali o Nelsinho. E do Davi Teles, que também é meu amigo, é neto
do professor Dimas e por intermédio deles dois, estive até em um
aniversário de 80 do professor Dimas, estive lá e foi quando tive a
chance de conhecê-lo. E quando ele me conheceu, porque sou de Pindaré-
Mirim e estava aqui esperando falar de Pindaré-Mirim e ele me disse:
“olha, eu passei em Pindaré-Mirim”. Nós tivemos uma presença muito
forte naquela cidade. E aqui abrindo o livro que acabei de receber, está
aqui no índice: vou embora para o Pindaré. Esporte e lazer em Pindaré.
Quiseram me fazer prefeito lá em Pindaré. O último canto de Uirapuru,
a falência da usina. São itens aqui que depois vou ler com muita
dedicação e que está escrito no livro e faço questão de destacar, porque
sou filho de Pindaré-Mirim, infelizmente não tive a chance de crescer
naquela cidade, fui criado aqui mesmo em São Luís do Maranhão e o
professor Dimas deu a satisfação de me presentear com essa parte da
sua história marcante, firme ali no município de Pindaré-Mirim. Deixou
suas marcas fortes também naquele município, como também em todo
o estado do Maranhão. E ouvindo atentamente todo seu relato,
evidentemente a ênfase que ele traz em relação ao ginásio é muito
grande e quero desde já, meu querido amigo, dizer como parlamentar
eu farei uma indicação ao governador Flávio Dino para que ele ouça
esse clamor e que possa resgatar o ginásio lá na Avenida Kennedy, aqui
em São Luís do Maranhão. Eu conheci esse ginásio, frequentei esse
ginásio, porque eu era estudante do CEMA que fica ali no CEMA, na
Kennedy. Eu morava no João Paulo, no final da rua da Cerâmica, todo
dia andava 3, 4 ou 5 km a pé, 10 km para ir e voltar, para estudar no
CEMA. Não tive a chance de frequentar o ginásio, mas muitos colegas
meus frequentavam e faziam as mesmas piruetas que essas meninas
fizeram agorinha aqui, faziam lá no bairro, faziam no Quartel quando a
gente frequentava muito o 24º BC. Então eu tenho um carinho muito
grande e não sabia dessa situação que se encontrava o ginásio. Então,
certamente, levarei ao governador como uma solicitação, por intermédio
de uma indicação nesta Casa, que certamente terá o apoio dos demais
colegas aqui presentes para que a gente possa resgatar esse ginásio,
porque ele tem muito significado para nossa história. Eu pessoalmente
sou testemunha disso e por essa razão eu queria deixar registrado aqui
esta nossa disposição de somar força nessa luta para que o governador
Flávio Dino possa incluir na sua programação, o resgate desse ginásio
como um direito da cidade de São Luís e do estado do Maranhão. Nada
mais justo e nada mais correto do que atender a reivindicação que agora
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foi apresentada pelo nosso amigo com toda a ênfase, professor Dimas.
Eu queria dizer que me honra muito fazer parte desse seleto grupo de
amigos, aqui estão os familiares, conheço diversos, as filhas, os filhos,
os sobrinhos, os netos, enfim, então me honra muito fazer parte desse
seleto grupo de amigos do professor Dimas. E que sua história tem que
ser honrada, a sua história tem que ser reconhecida e é isso que estamos
fazendo hoje aqui nesta manhã. Não tive a felicidade de ser aluno do
professor Dimas, mas tenho a honra de ser amigo e companheiro do
professor Dimas e isso me orgulha bastante, por isso que estou aqui
prestigiando este momento e cumprimentando a todos vocês. Porque
a história dele que está escrita nesse livro está no coração de cada um
de nós. Professor Dimas, o nosso abraço. A sua medalha não é apenas
a medalha Manuel Beckman, mas é uma medalha de ouro pela sua
história de vida e por tudo que fez ao estado do Maranhão. Muito
obrigado ao senhor e a todos aqueles que fazem parte dessa história.
Muito obrigado.

O SENHOR PROFESSOR DIMAS – Passei 10 anos da minha
vida, fui um grande ídolo, mas se eu fosse contar minha história do
Pindaré ia demorar muito. Essa história está no livro, então eu fui
desbravador da Mata do Pindaré com o meu sogro, voltei porque não
deu certo, até certo ponto. Toda a história está no livro. Desculpa,
deputado, eu não ter falado na sua terra, foi uma questão de tempo.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Eu queria também, professor Dimas, para encerrar a
nossa Sessão Solene, agradecer ao deputado Eduardo Braide pela justa
homenagem que ele fez ao senhor. Agradecer a homenagem especial
que fez a mim por ter a honra de presidir essa entrega dessa medalha,
porque sou esportista e já fui atleta de futebol de sala. Temos aqui dois
ex-secretários de Esporte do Estado do Maranhão seu Alim Maluf que
está ali sentado, temos o Roberto Costa também que foi secretário de
Esporte, temos vários amigos aqui que está aqui até o professor, talvez
o senhor conheça o professor Pinheiro que é de Santa Inês. Lá em
Santa Inês, na época que Bira está falando do Pindaré, Santa Inês era
ponta da linha ainda, não é verdade? Pois então, vou contar... não
existia, era de Pindaré, era um povoado de Pindaré chamado Ponta da
Linha. Então lá o senhor foi pelo seu trabalho, relevantes trabalhos em
Pindaré, foi até aclamado como prefeito da cidade pelo tanto de trabalho
que o senhor fez. Mas quero aqui também fazer um agradecimento ao
Bira, que se encontra aqui, o deputado que quis fazer parte desta
honraria, o deputado Roberto Costa, deputado Max Barros. E dizer,
deputado Eduardo, parabéns pela justa homenagem. V. Ex.ª fez um gol
de placa. A nossa professora Denise e a todos aqueles que fazem o
esporte como um todo. Porque o esporte por mais que seja um meio de
inclusão social importantíssimo, é uma pasta em que o orçamento é o
menor que tem, tanto na esfera federal como na esfera municipal e
muitos municípios têm departamentos de esporte atrelados à Secretaria
de Educação. Quer dizer, nem Secretaria de Esporte tem, pela grandeza
que é o esporte como inclusão social. Então assim, a gente como
parlamentar tem a honra de dizer para o senhor e agradecer que mais
uma vez o senhor é uma pessoa honrada. E agradecer por tudo que o
senhor fez pelo esporte do estado do Maranhão. Muito agradecido ao
deputado Eduardo Braide, parabéns mais uma vez, uma homenagem
que V. Ex.ª fez também para mim por poder presidir esta sessão tão
importante, que eu acho que foi a sessão mais importante que já presidi
até hoje. Quero agradecer a todos, agradecer aos convidados e dizer,
nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016 ÀS 11hs.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro aberta a Sessão Solene convocada para

a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao
Desembargador eleitoral, Daniel de Farias Jerônimo Leite, concedida
através do Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2016, de autoria do
Deputado Vinícius Louro, promulgado pelo Decreto Legislativo nº
477/2016. Convido, para compor a Mesa, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador eleitoral Daniel de Farias Jerônimo Leite, homenageado
desta Sessão Solene. Excelentíssima Senhora Desembargadora Graça
Duarte, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Excelentíssimo Senhor Juiz Sebastião Bonfim, diretor do Fórum
Desembargador José Sarney. Excelentíssimo Senhor Thiago Diaz,
presidente da OAB Maranhão. Senhor Gilson Rodrigues Borges, diretor-
geral do TRE do Maranhão. Convido também, para compor a Mesa, a
Desembargadora Ângela Salazar. Convido o Desembargador José
Bernardo. Registro as presenças do Excelentíssimo Senhor Osmar
Gomes dos Santos, Juiz de Direito da 1ª Vara de São Luís,
Excelentíssimo Senhor Desembargador do Tribunal Regional do
Trabalho, José Evandro Sousa, Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Bernardo Silva, que já compõe a Mesa, Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, Excelentíssima
Senhora Desembargadora Ângela Salazar que já compõe a Mesa,
Excelentíssimo Senhor Francisco Gomes, prefeito de Viana e ex-
deputado estadual. Também registro a presença do Senhor Dilton
Carvalho Ribeiro, Diretor Administrativo do Consórcio dos Municípios
da Estrada de Ferro Carajás. Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Vinícius Louro que fará a saudação ao nomeado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Exmo. Senhor
Presidente em Exercício, Deputado Othelino Neto; Exmo. Senhor
Desembargador Daniel de Farias Jerônimo Leite, homenageado desta
Sessão Solene; Exmo. Senhor Juiz Sebastião Bonfim, Diretor do Fórum
Desembargador Sarney Costa; Exma. Senhora Desembargadora Ângela
Salazar; Exmo. Senhor Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues;
Exmo. Senhor Thiago Dias, Presidente da OAB do Estado do
Maranhão; Senhor Gilson Rodrigues Borges, Diretor Geral do TRE/
Maranhão. Eu, Senhor Presidente, gostaria de aproveitar para citar
algumas pessoas presentes. Exmo. Senhor Osmar Gomes dos Santos,
Juiz de Direito da Primeira Vara de São Luís; Exmo. Senhor
Desembargador do TER, José Evandro Sousa; Exmo. Senhor
Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos; Exmo. Senhor
Francisco Gomes, Prefeito de Viana. Também quero saudar o prefeito
de Arari, Djalma Melo; Exmo. Senhor Dilton Carvalho Ribeiro, Diretor
Administrativo do COMEFC (Consórcio de Municípios da Estrada
de Ferro Carajás). Enfim, quero saudar aqui também meu pai, ex-
prefeito e ex-deputado estadual, Raimundo Louro. Quero saudar todos
os deputados estaduais Rogério Cafeteira, Fábio Macedo, Marco
Aurélio, Edilázio, Alexandre Almeida, Levi Pontes, Rigo Teles, Stênio
Rezende, César Pires, enfim, todos os deputados, agradecendo pela
presença de todos. Meu amigo e por que não dizer o deputado mais
bonito da Assembleia Legislativa, Cabo Campos. Enfim, senhoras e
senhores, Excelentíssimo Senhor Daniel Leite, homenageado. Sinto-
me honrado e orgulhoso de estar hoje aqui fazendo esta grande e justa
homenagem ao Daniel Leite. Senhoras e Senhores, internautas,
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste Poder. Quando
ingressamos nesta Casa Legislativa com a preposição que hoje
realizamos ao lhe conceder o reconhecimento através da Medalha do
Mérito Legislativo, foi diante da grandeza das inúmeras ações
desenvolvidas no atributo de suas funções como magistrado e como
membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Prova
disso são as mais diversas manifestações de reconhecimento que já
recebeu como aconteceu na sede do TRT da 16ª Região, onde recebeu
a Medalha de Ordem Timbiras do Mérito Judiciário do Trabalho, Grau
Comendador, indicado pelo Desembargador José Evandro de Sousa.
Foi empossado no TRE Maranhão em 07 de janeiro de 2015, Daniel
Leite é Procurador do Município de São Luís, onde já exerceu os
cargos de Secretário Municipal, Procurador Geral Adjunto e Chefe da
Assessoria Especial do Procurador Geral, também foi Diretor Geral do
Tribunal de Justiça do Maranhão e atualmente exerce ainda a advocacia
com ênfase na área do Direito Público. Leite, que é formado pela
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UFMA, possui especializações em Direito Eleitoral e Tributário, já é
condecorado também com as medalhas Ministro Artur Quadros Colares
Moreira, TRE-MA, Brigadeiro Falcão PMMA, Bicentenário e Antônio
Rodrigues Veloso, TJ-MA, e Simão Estácio da Silveira, Câmara
Municipal de São Luís. Daniel Leite é filho do Senhor Jerônimo Leite
e Dona Ângela, casado com Isabela e pai de três filhos: Rafael, Davi e
Malu. Flamenguista de coração, inclusive quero aqui homenageá-lo
também por torcer por esse grande time que é o Flamengo, eu também
sou flamenguista e boliviano, são as duas bandeiras que carrego também
no coração, os dois times. E não foge às tradições de nosso Estado
torcendo pelo Sampaio Corrêa como a maioria dos maranhenses.
Advogou em grandes e conhecidas causas como quando defendeu o ex-
Governador Jackson Lago que, diga-se de passagem, filho da minha
querida Pedreiras, terra de João do Vale e terra do saudoso Governador
Jackson Lago. Antes de ingressar no TRE, atuou em defesa de dezenas
de processos de prefeitos sem que houvesse histórico de uma cassação
sequer. Afastado das lides eleitorais, passou a dedicar-se à advocacia
municipalista, tendo hoje no seu escritório a representação de quase
duas dezenas de municípios nas diversas Câmaras Municipais. Com
tantos trabalhos e projeção e tantas honrarias, faço alicerce para mais
esta prerrogativa que aqui trazemos. Esta é a forma de lhe agradecer
mais uma vez pelo empenho, dedicação, postura e zelo com o qual
desempenha suas funções. Eu e o povo do Maranhão nos sentimos
agradecidos e orgulhosos por tê-lo ao nosso auxílio, sem dúvida, um
exemplo motivador e inspirador a todos nós. Parabéns Daniel Leite.
Eu quero aqui também dizer que Deus e Nossa Senhora de Aparecida
vêm fazendo toda uma trajetória na minha vida. Eu fui candidato a
vice-prefeito do Município de Trizidela do Vale e com dois anos me
elegi Deputado Estadual com o apoio do povo do Maranhão e da
minha família. E hoje, Daniel, vendo todas essas condecorações que V.
Ex.ª recebeu diante de todo seu trabalho, chega agora a vez do Deputado
Vinícius Louro dar aqui a Medalha Manuel Beckman. Então, para mim
é um motivo de muita honra e de muita alegria, parabéns!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Prestigiam esta solenidade os Deputados: Júnior
Verde, César Pires, Rigo Teles, Levi Pontes, Deputado Cabo Campos,
Alexandre Almeida, Stênio Rezende, Edilázio Júnior, Francisca Primo,
Professor Marco Aurélio, Fábio Macedo e Rogério Cafeteira. Também
prestigia a solenidade o Prefeito eleito de Chapadinha, ex-deputado
estadual Magno Bacelar, a quem agradeço pela presença. Façamos
agora a condecoração ao homenageado. Concedo a palavra ao
homenageado desembargador eleitoral Daniel de Farias Jerônimo Leite.

O SENHOR DESEMBARGADOR DANIEL DE FARIAS
JERÔNIMO LEITE – Excelentíssimo Senhor Deputado Othelino
Neto, Presidente desta augusta Assembleia Legislativa em exercício, a
pessoa de quem tenho a satisfação e a humildade de parabenizar todos
os deputados estaduais, que aqui me honram muito com a sua presença.
Os deputados estaduais de hoje e de sempre, como o prefeito Chico
Gomes e o prefeito Magno Bacelar. Excelentíssimo Senhor Deputado
Vinícius Louro, eu não poderia fazer o início dessa saudação sem me
referir, especialmente, a V. Ex.ª. Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ângela Salazar, Desembargadora do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão na pessoa de quem saúdo todos os
eminentes Desembargadores de hoje e de sempre do Tribunal de Justiça
aqui presentes e também na pessoa de quem saúdo o eminente
Desembargador José Evandro, do TRT, Dr. Osmar Gomes e demais
juízes aqui presentes. Excelentíssimo Senhor Ouvidor do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Juiz Sebastião Lima Bonfim,
na pessoa de quem saúdo todos os colegas de hoje e sempre do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão; Excelentíssimo Senhor Dr. Thiago
Diaz, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Maranhão,
na pessoa de quem saúdo toda a valorosa e combativa advocacia
maranhense aqui representada; demais autoridades civis, militares,
religiosas, meus queridos familiares, servidores desta Casa, do Tribunal
Regional Eleitoral, que me honram com sua presença, colegas queridos
do escritório. Senhoras e senhores. Primeiro, eu faço apenas um relato

tranquilizador. Conta-se que George Washington fez o menor e um dos
melhores discursos de posse na Presidência dos Estados Unidos com
133 palavras. Enquanto que Wiliam Harrison fez o maior, com 8.433.
Harrison morreu um mês depois de uma gripe severíssima que contraiu
na noite de seu discurso. Se não foi maldição serve ao menos como
advertência. Então, tranquilizem-se, senhores, serei breve como convém
em solenidades com a presença de pessoas tão ilustres cujo tempo é
tão escasso, pois bem, se tem um patrimônio que eu penso ter
constituído solidamente, durante a vida, chama-se amizade. Reputo as
minhas as melhores e verdadeiras e acredito sinceramente que esse
meu sentimento reflete a mais pura realidade. Tenho amigos que
demonstram dia a dia minimizar meus inúmeros defeitos, ao passo que
valorizam (....) demasiam as minhas poucas virtudes. Só isso já seria
capaz de explicar uma distinção como essa recebida hoje e concedida
honrosamente por esta augusta Casa, a unanimidade de seus eminentes
membros, por iniciativa do jovem e aguerrido deputado Vinícius Louro,
aliás, acompanhando o discurso de sua excelência, percebi quão generoso
foi comigo, enxergando e destacando qualidades que de fato penso não
possuir. Sinto-me honrado, contudo, deputado Vinicius, pelo simples
fato de sua menção, alegria e a felicidade que tenho no coração não cabe
em mim hoje, felicidade por receber a mais alta comenda que o povo do
Maranhão pode conceder, sim, isso já foi dito nesta tribuna, é o povo
do Maranhão que me concede, por meio dos seus ilustres representantes
a Medalha Manuel Beckman, e alegria por perceber o orgulho que cada
um dos meus queridos familiares e inúmeros amigos aqui presentes,
sente por presenciar este ato e saber que de algum modo também por
ele, por esse ato dessa concessão da comenda também é responsável.
Todos que aqui estão, tenho absoluta certeza, tem uma parcela de
responsabilidade no fato da escolha do meu nome para recebimento
desta honrosa comenda, e, por conta disso, agradeço a todos de coração
e falo com especial afeto, aos meus pais, Jerônimo Leite e Ângela, a
minha amada esposa Isabela, aos meus amados filhos aqui presentes:
Rafael, Davi, Malu, minha gatinha; a minha irmã Heloisa e a minha
sobrinha Nicole. Advocacia, todos sabem, é uma das mais antigas
profissões da história da humanidade e, por natureza, o advogado é um
garante dos direitos humanos, diz-se com muito de fé, que um dos
mais céleres advogados foi Cristo, quando ao ver Maria Madalena
adúltera e prestes a ser apedrejada, impediu que o fizesse invocando a
Lei Mosaica. Sinto-me muito honrado como advogado em receber esta
Medalha que leva o nome do líder nativista e libertário Manuel
Beckman. Comandante da revolta de Bequimão e que lutou com seu
irmão e outros maranhenses pela libertação do nosso povo, do jugo da
metrópole portuguesa. Beckman, após ser derrotado pelas tropas da
Coroa, foi condenado à forca, sim, condenado a forca pelo crime de
sonhar e lutar pela libertação do Maranhão. A luta de Beckman pela
liberdade de sua gente em muito se assemelha que nós advogados,
Doutor Thiago, V. Ex.ª sabe muito bem disso, vivenciamos quando no
nosso mister privado prestamos um serviço público em defesa da
cidadania, das liberdades civis, que aqui e acolá são vilipendiadas pela
própria autoridade estatal, as tropas da coroa de outrora. Estou juiz
eleitoral, é fato, ocupando momentânea e honrosamente uma cadeira
no Tribunal Regional Eleitoral por decisão primeira do Egrégio Tribunal
De Justiça do nosso Estado, o qual eu aproveito para agradecer nas
pessoas dos eminentes desembargadores: José Bernardo Rodrigues,
desembargadora Ângela Salazar, desembargador José Jorge Figueiredo
dos Anjos e a desembargadora Maria das Graças, que estava ainda
pouco, que me honram muito com as suas presenças. E também nessa
condição de juiz eleitoral devo externar a gigantesca alegria com a
recepção da Medalha Manuel Beckman. Ora, o juiz eleitoral é guardião
nato da democracia que se assenta na soberania popular, onde o povo
é o soberano e não o rei, justamente o que buscava Beckman para o
Maranhão em sua luta contra a dominação empreendida pela monarquia
portuguesa. A democracia é a matéria-prima da Justiça Eleitoral e a
soberania popular, a matéria-prima da democracia. Na Casa do Povo
aliás, esta Casa do Povo que V. Exas tão bem representam, nunca é
demais repetir conhecida disposição que a nossa Constituição alberga,
logo no seu artigo 1º, a de que todo poder emana do povo que o exerce
através de representantes eleitos ou por meio de instrumentos de
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participação direta. Em um país de dimensões continentais como o
nosso obviamente é inviável a democracia direta plena, então não há
como se falar em democracia sem representação política, ou seja, sem
representantes do povo. A negação da política e a criminalização genérica
dos representantes do povo, portanto não colaboram com a democracia
e não homenageiam a soberania popular. Indivíduos podem cometer
desvios pelos quais serão responsabilizados, mas a Constituição e as
Instituições devem ser preservadas como pressuposto à subsistência
da estabilidade jurídica, política e social. Mesmo em momentos de
gravíssima crise político- econômica como estamos a viver, a
Constituição e o estado de direito hão de imperar. A violência e a
imposição necessitam ceder espaço à fraternidade e ao convencimento,
antagonismo, às divergências e o conflito de interesses, inclusive de
natureza política devem ser resolvidos no espaço de diálogo regrado da
ordem jurídica vigente. E é nesse ambiente de institucionalidade
democrática, senhor Presidente, senhores deputados, caros amigos,
que ao receber esta honraria firmo um compromisso com esta Augusta
Casa de continuar também como juiz eleitoral e enquanto eu estiver
nessa condição velando pelos valores que Beckman defendeu,
consideradas obviamente as ponderações de Ruy Barbosa de que: “A
defesa da soberania e os sentimentos de pátria não dizem mais com um
pedaço de terra povoada que se defende contra o inimigo. Passam,
sobretudo, pela organização da nossa liberdade, do corpo sagrado das
tradições de instituições da Nação e dos seus direitos populares”. E
antes de finalizar gostaria apenas de ler um trecho de um conhecido
poema de um conterrâneo e já saudoso Ferreira Gullar, que diz assim:
“Não quero saber de sofrimento, quero é felicidade. Não gosto de fazer
lamúrias. Uma fez eu discuti feio sobre determinada situação. Fiquei
sozinho em casa, cheio de razão e triste. Então, para que querer ter
sempre razão? Não quero ter razão, quero ser feliz”. Eu também quero
ser feliz e faço questão de registrar a esta Augusta Casa a felicidade que
me traz com a distinção que ora recebo. Muito obrigado, senhoras e
senhores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhoras e Senhores, já partindo para a conclusão
da solenidade, quero só enfatizar as palavras já muito bem proferidas
aqui pelo deputado Vinícius Louro e reforçar esta homenagem ao
advogado Daniel Leite, hoje desembargador do Tribunal Regional
Eleitoral, porque acho importante se fazer essas homenagens
reconhecendo méritos de maranhenses que vêm se destacando nas suas
carreiras. Daniel, permita-me chamá-lo de forma mais informal, mas
embora não convivendo diariamente já o conheço há algum tempo, tive
uma convivência antes de Daniel ser advogado, ainda bem mais jovem
do que é hoje, ainda sem esses nem tão poucos cabelos brancos. Eu o
conheci ainda quando morava ali no Monte Castelo, onde junto com o
Alberto com quem tive prazer de, quando éramos secundaristas,
escrever um jornalzinho que fez muito sucesso à época e aí frequentei
algumas vezes as casas de vocês. Mas vi ainda um garoto ali, embora a
diferença de idade não seja tão grande, mas pude acompanhar, às vezes
de longe, a evolução do profissional Daniel Leite que foi ocupando os
espaços, alguns momentos espaços que chamaram bastante atenção e
cito um exemplo marcante quando da defesa do saudoso ex-governador
Jackson Lago, caso esse que chamou atenção de todo o país. Mas
também me chama atenção o fato de onde as pessoas com quem você
trabalhou, Daniel, sempre fazerem elogios e referências elogiosas. E aí
cito o ex-prefeito Tadeu Palácio ou mesmo os momentos que tive, os
muitos momentos com o Dr. Jackson fazendo referência à sua
desenvoltura enquanto advogado, seja pelo desembargador Cutrim,
desembargador aposentado Raimundo Cutrim, enfim, os mais diversos
ambientes. E agora com essa experiência exitosa lá no Tribunal Regional
Eleitoral, quando a Assembleia o homenageia, homenageia também
todos os advogados do Maranhão, Presidente Thiago, e do Brasil,
categoria é essencial para garantia dos direitos. E, aliás, neste momento
estranho pelo qual passa o país, a garantia dos direitos e das
prerrogativas dos advogados é ainda mais importante do que em outros
momentos. Em momentos de sensibilidade onde as instituições, nós
estamos vendo por vezes terem posições conflitantes, é essencial... e

aí falo como leigo no assunto do Direito, mas como um militante
político, que as instituições saibam ocupar os seus lugares. E aí me
deixa especialmente feliz a presença de diversos e qualificados
representantes do Judiciário, alguns dos quais nos honram com suas
presenças aqui na Mesa e outros ali assistindo a solenidade, mostra
esta relação emblemática, esta relação harmônica, respeitosa onde cada
um desempenha suas funções e o Maranhão que sirva de exemplo, esta
boa relação que tem no Maranhão, para o restante do país. Repito,
uma relação de independência onde cada um cumpre suas prerrogativas,
mas, sobretudo, onde cada um respeita as funções, as finalidades e as
prerrogativas das outras. Daniel, foram marcantes suas palavras, não
me surpreende, pelo advogado que é, a qualidade do seu discurso. E
quero finalmente saudar aqui a família, que sei que está muito orgulhosa
da homenagem. Saudar o pai Jerônimo Leite, conhecido de todos nós
na sociedade maranhense, a mãe dona Maria Ângela, a irmã que também
tive prazer de conhecer há alguns anos, Eloísa e, claro, a esposa, a dona
do coração do homenageado e também seus filhos, o Rafael, o Davi e a
Malu que estão ali sentados assistindo. Então senhoras e senhores, a
Assembleia hoje faz história também por homenagear quem orgulha os
maranhenses, no caso o Daniel Leite orgulha a todos os advogados do
Maranhão e a todos nós que acompanhamos a desenvoltura do seu
trabalho. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada
a presente sessão.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO DO ANO DE 2016, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO VINICIUS LOURO – Presidente
DEPUTADO MARCO AURELIO
DEPUTADO RICARDO RIOS
DEPUTADO FÁBIO BRAGA
DEPUTADO RAFAEL LEITOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº016/2016 – Emitido ao Projeto de lei nº 218/

2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhado através da
Mensagem Governamental nº 091/2016, que DISPÕE sobre o não
ajuizamento e a desistência da cobrança judicial da dívida ativa
considerada de pequeno valor e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado VINICIUS LOURO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº017/2016 – Emitido ao Projeto de lei nº 217/

2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhado através da
Mensagem Governamental nº 090/2016, que ALTERA  o art. 2º da Lei
nº 10.515, de 11 de outubro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola- FIDA, com a garantia da União, e dá outras
providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado VINICIUS LOURO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de dezembro de 2016.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993; do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado da licitação
decorrente do Pregão Presencial nº 067/2016-CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 006/2017-CPL/ALEMA
e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexos aos autos do
Processo Administrativo nº 4611/2016-ALEMA e autorizo a celebração
do Contrato e emissão da Nota de Empenho com a empresa S.O.
SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vencedora do certame,
com valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), de acordo
com as regras do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais.
São Luís–Ma, 31 de janeiro de 2017. Deputado Humberto Coutinho -
Presidente.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993; do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado da licitação
decorrente do Pregão Presencial nº 066/2016-CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 002/2017-CPL/ALEMA
e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexos aos autos do
Processo Administrativo nº 3989/2016-ALEMA e autorizo a celebração
do Contrato e emissão da Nota de Empenho com a empresa ÁTRIOS
COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA vencedora do
certame, com valor total de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro
mil reais), de acordo com as regras do Edital, seus anexos e da Proposta
vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís–Ma, 31 de janeiro de 2017. Deputado Humberto
Coutinho - Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993; do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado da licitação
decorrente do Pregão Presencial nº 059/2016-CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 005/2017-CPL/ALEMA
e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexos aos autos do
Processo Administrativo nº 3901/2016-ALEMA e autorizo a celebração
do Contrato e emissão da Nota de Empenho com a empresa L.SILVA
COSTA COMÉRCIO, vencedora do certame, com valor total de R$
20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com as regras do Edital, seus
anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 30 de janeiro de 2017.
Deputado Humberto Coutinho - Presidente em exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro
de Preços objeto do Pregão Presencial nº 050/2016-SRP/CPL/ALEMA,
em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 001/2017-CPL/
ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 4157/2016-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com as empresas vencedoras
do certame a J. BARROS DOS SANTOS COMÉRCIO para o Lote
01, com valor total de R$ 39.090,00 (trinta e nove mil e noventa reais)

e a CONSTRULAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para o Lote
02, com valor total de R$ 44.550,00 (quarenta e quatro mil quinhentos
e cinquenta reais), nos termos do Edital, seus anexos e das Propostas
vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís–Ma, 31 de janeiro de 2017. Deputado Humberto
Coutinho - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 093/2017, de 31 de janeiro de 2017 e tendo em vista o que

consta do Processo nº 0440/2017-AL., exonerando, a pedido,
GUIOMAR RIBEIRO CAMARGO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 095/2017, de 31 de janeiro de 2017, exonerando MÁRCIO
HENRIQUE SANTIAGO DE SOUSA, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; GILCILENE
ALMEIDA LOPES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo e ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA
SOARES, do Cargo em Comissão Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 096/2017, de 31 de janeiro de 2017, nomeando CLICE
PIMENTEL CUNHA DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial; MARCONY DE OLIVEIRA
SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente
Técnico Legislativo e SANDIRLENE GONÇALVES SILVA, para o
Cargo em Comissão Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.

Nº 097/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando
THIAGO GASPAR PONTES, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 098/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando
THIAGO SERRA DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar; WALTER RODRIGUES DOS
SANTOS JÚNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto; HUGO COSTA PAZ, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e MÁRIO LUIS
RAMOS, do Cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.

Nº 099/2017, de 1º de fevereiro de 2017, nomeando THIAGO
SERRA DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 100/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando MARIA
EDILENE BEZERRA DOS SANTOS,  do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; THAIS MATOS
FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto; WALDERRADSO LACERDA CASTRO, do
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e
ROMOALDO ALENCAR DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão
Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 101/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando
ROMULO TORRES ROLIM, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar; BRUNO MACIEL CUTRIM
PENHA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto; MARIA CELINA ARAUJO BASTOS, do Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e MARIA
SILVIA SILVA BEZERRA, do Cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de fevereiro do ano em curso.
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Nº 102/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando

LEUZANIRA ARAÚJO PEREIRA,  do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar; MANOEL DO ROSÁRIO
ARAÚJO SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto; AUGUSTO BACELAR DE FRANÇA
FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo e FRANCILDO FERREIRA DA SILVA, do Cargo em
Comissão Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 103/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando
FRANCINETE PAULA DA SILVA CANDIDO,  do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; MARCIO
VINNICIUS PRESTES ANDRADE, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; SONIA VIEIRA REZENDE,
do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e
CELIANE SILVA PEREIRA BORGES, do Cargo em Comissão Símbolo
DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 104/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando
JUCISLEI DE OLIVEIRA SANTOS,  do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; JOCILMA PATRICIA
DA SILVA CRUZ, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto; MARIA DAS GRAÇAS FURTADO COUTO,
do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e
PRISCILA FRANCO DE SOUSA, do Cargo em Comissão Símbolo
DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 105/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando MARIA
DA CONCEIÇÃO PIMENTA DE ALMEIDA,  do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; MARIA
ISABEL NUNES AZEVEDO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
2 de Assessor Parlamentar Adjunto; ROZILANE SOUSA PEREIRA,
do Cargo em Comissão, Símbolo    DAS-3 de Secretário Executivo e
GISLAINE TEIXEIRA LIMA CARDOSO, do Cargo em Comissão
Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 106/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando
HAYANNA DE SOUSA FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 107/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando
NASSON LOPES NOLETO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 108/2017, de 1º de fevereiro de 2017, exonerando LETICIA
GOMES GONÇALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2
de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 109/2017, de 1º de fevereiro de 2017, nomeando MANOEL
MARIANO DE SOUSA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 110/2017, de 1º de fevereiro de 2017, nomeando NASSON
LOPES NOLETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 111/2017, de 1º de fevereiro de 2017, nomeando SERGIO
REIS GOMES BRITO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 112/2017, de 02 de fevereiro de 2017, exonerando ALINE
ADELAIDE RODRIGUES DOS SANTOS, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 113/2017, de 02 de fevereiro de 2017, nomeando JÚLIO
RODRIGUES DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 114/2017, de 02 de fevereiro de 2017, exonerando JOSÉ
LUIZ FERNANDES GAMA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 115/2017, de 02 de fevereiro de 2017, nomeando
LUCIANY NAZARETH CUTRIM RIBEIRO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 116/2017, de 02 de fevereiro de 2017, exonerando
CICERO FRAZÃO MORAES, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 117/2017, de 02 de fevereiro de 2017, exonerando JORGE
ADRIANO SOARES DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 118/2017, de 02 de fevereiro de 2017, nomeando SANDRA
SOARES DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1
de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 119/2017, de 02 de fevereiro de 2017, exonerando
FRANCISCO RODRIGUES SOUSA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 120/2017, de 02 de fevereiro de 2017, nomeando CELIO
DOS SANTOS SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 121/2017, de 02 de fevereiro de 2017, exonerando ABEL
CHAVES SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo e ANTONIO JOSÉ JESUS DA SILVA,
do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 122/2017, de 02 de fevereiro de 2017, nomeando
FERNANDO ANTONIO COSTA POLARY, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo e ABEL CHAVES
SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.

Nº 123/2017, de 02 de fevereiro de 2017, exonerando
CRISTINA THADEU TEIXEIRA DE SALES, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 124/2017, de 02 de fevereiro de 2017, nomeando RUBENS
FELIX DE SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 125/2017, de 02 de fevereiro de 2017, exonerando
MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE SOUSA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 126/2017, de 03 de fevereiro de 2017, nomeando
FRANCISCO RIBEIRO DO AMARAL FILHO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; RAQUEL
MARTINS SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto; ANDRÉ AVELINO PIRES MACAU,
para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e
JOSÉ RENATO STRAZZA, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.

Nº 127/2017, de 03 de fevereiro de 2017, exonerando ANA
TEREZA DE FÁTIMA GOMES WYSE, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 128/2017, de 03 de fevereiro de 2017, nomeando RITA DE
FÁTIMA ARAÚJO ALBERTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
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Nº 129/2017, de 03 de fevereiro de 2017, exonerando

MARCOS AURÉLIO ARAÚJO RODRIGUES, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.

Nº 130/2017, de 03 de fevereiro de 2017, nomeando JOSÉ
MARQUES VIANA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 131/2017, de 03 de fevereiro de 2017, exonerando, a
pedido, GILSON FREITAS MARQUES JÚNIOR, do Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 132/2017, de 03 de fevereiro de 2017, exonerando, a
pedido, LARISSA DE CARVALHO CABRAL, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 133/2017, de 03 de fevereiro de 2017, nomeando LARISSA
DE CARVALHO CABRAL, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 134/2017, de 03 de fevereiro de 2017, nomeando WENA
RANIELE CAMPOS NOGUEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 135/2017, de 03 de fevereiro de 2017, exonerando
RAIMUNDO OLIVEIRA NOVAES, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 136/2017, de 03 de fevereiro de 2017, nomeando
RAPHAEL DE SOUSA ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 137/2017, de 06 de fevereiro de 2017 e tendo em vista o que
consta do Processo nº 028/2017, Tornar sem efeito a Resolução
Administrativa nº 028/2017, que nomeou SUZANI DE SOUSA SILVA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do
Quadro de Pessoal deste Poder, publicada no Diário da ALEMA nº
003 de 09 de janeiro do ano em curso.

Nº 138/2017, de 06 de fevereiro de 2017, nomeando ONILDO
GOMES DA COSTA FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de janeiro do ano em curso.

Nº 140/2017, de 06 de fevereiro de 2017, exonerando
AMANDA BUZAR BACELAR NUNES, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 141/2017, de 06 de fevereiro de 2017, exonerando
IRISMAR TORRES MADEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 142/2017, de 06 de fevereiro de 2017, exonerando SILVIA
CRISTINA DE ARAÚJO AMORIM, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 143/2017, de 06 de fevereiro de 2017, exonerando
FRANCISCA AURELIA MONTEIRO COSTA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 144/2017, de 06 de fevereiro de 2017, nomeando DYEIME
MACEDO BRINGEL, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
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