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PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO DR. FLÁVIO

DINO, NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE
2019.

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados,

Após quatro anos como Governador do Estado do Maranhão,
retorno a esta Egrégia Casa Legislativa, muito honrado por ter recebido do
povo maranhense a oportunidade de representá-lo por mais um quadriênio.
Foram votos de confiança e esperança, para concretização e realização de
dias melhores.

Aproveito para felicitar as senhoras Deputadas e senhores
Deputados que iniciam mais uma legislatura, bem como aqueles que aqui
estão pela primeira vez. Para estes, aproveito para desejar muito sucesso
na nobre missão de construirmos um Maranhão mais justo e próspero.
Aos reeleitos, renovo o meu compromisso com efetivo exercício de
harmonia entre os poderes, de forma isenta, republicana e democrática.

Esta mensagem, além de cumprir uma exigência legal prevista em
nossa Constituição Estadual, visa demonstrar o resultado do esforço
coletivo que realizamos nos últimos anos, bem como as nossas propostas
para o próximo quadriênio, que foram amplamente discutidas com a
população maranhense.

Como é do vosso conhecimento, as finanças públicas da União e
dos entes subnacionais passam por uma situação muito delicada, decorrente
de uma profunda crise econômica e política, que fragilizou a capacidade
dos órgãos públicos de enfrentar os problemas socioeconômicos.

Apesar desta conjuntura adversa, finalizo a gestão 2015/2018
com a sensação de dever cumprido. Realizamos grandes avanços no estado
e, ao final, fomos reconhecidos, pela terceira vez consecutiva, como o ente
estadual que mais cumpriu o programa de governo. Alcançamos a marca do
1º lugar nacional, com expressivos 95% de execução de nossas propostas,
segundo o portal G1.

Por meio de uma gestão proba e atuante, deixamos nossa marca de
um governo de inclusão, sensível às causas sociais, que ouve e busca
atender anseios de mulheres, negros, LGBTs, e também de grupos
minoritários, como indígenas e quilombolas, que historicamente têm seus
direitos perseguidos e sofrem com restrição de oportunidades.

Desde o nosso primeiro dia de governo, apresentamos um conjunto
de iniciativas estruturantes com vistas a modificar a realidade do nosso
estado. Assim, elegemos quatro eixos estratégicos, os quais se articulam e
impulsionam todas as demais ações do governo desde 2015.

No tocante à Educação, entregamos 830 “Escolas Dignas”,
alcançando a extraordinária marca de, aproximadamente, 1 escola reformada,
construída ou reconstruída, a cada 2 dias de governo.

Sinal claro da mudança também é o fato de que antes não havia
nenhuma escola de ensino integral funcionando. Atualmente, contamos
com 13 unidades plenas do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão – IEMAS e 36 unidades dos centros “Educa Mais”.

Para orgulho do estado e afirmação da competência do trabalho
desenvolvido, os alunos do IEMA obtiveram premiações em feiras e
campeonatos internacionais nas áreas de robótica, matemática, astronomia
e geografia. Em 2018, o IEMA obteve reconhecimento internacional e
passou a fazer parte da Rede PEA – Escola Associada da Unesco. São 11
mil escolas em 181 países. No Brasil são 567 e no Maranhão apenas o
IEMA.

As ações na área da educação incluíram a retirada de mais de 100
mil pessoas do analfabetismo nesta primeira gestão, com programas como
o “Sim, Eu Posso!” e o “Brasil Alfabetizado”. Um grande símbolo do
nosso compromisso com a educação é a valorização dos docentes
maranhenses, que recebem o maior salário da rede estadual do Brasil.

Propiciamos transporte aos estudantes residentes na zona rural
que estudam nas respectivas sedes municipais. Foram adquiridos e
entregues 91 ônibus escolares rurais em 90 municípios.

Com a ampliação das políticas públicas na área da educação,
revertemos a tendência de queda do Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica – IDEB. No Ensino Médio, que compete à rede estadual, a nota
saltou de 2,8 para 3,4, isto é, um crescimento de 21% em relação a 2013.
Trata-se da maior nota já registrada para o estado, que possibilitou
avançarmos da 22ª posição para a 13ª do ranking nacional, ocupando o 3º
lugar da Região Nordeste.

Na Saúde, foram investidos R$ 206 milhões em obras de
construção, reforma e ampliação de Unidades Assistenciais de Saúde.
Criamos uma verdadeira rede de atendimento em todas as regiões do estado.
Entregamos 10 grandes novos hospitais: Chapadinha, Imperatriz, Caxias,
Balsas, Bacabal, Pinheiro, Santa Inês, Maternidade de Colinas e o Hospital
de Traumatologia e Ortopedia (HTO) e Hospital do Servidor. Essas obras
têm permitido reduzirmos cada vez mais as pressões por oferta dos serviços
concentrados na capital.

Além disso, nosso estado conta agora também com 204
ambulâncias, ajudando a conectar os sistemas de saúde municipais à rede
estadual.

Para atendimento das crianças com problemas de
neurodesenvolvimento, a antiga Casa de Veraneio que, até 2014, era usada
para a realização de festas e banquetes foi completamente reformada e
adequada para se transformar na Casa de Apoio Ninar, tornando-se uma
referência nacional com a oferta de atendimento especializado.

A inauguração da Unidade de Especialidades Odontológicas do
Maranhão “Sorrir” representa o maior Centro de Atenção à Saúde Bucal
da Região Nordeste. Até 2018, foram realizados mais de 80 mil
atendimentos odontológicos.

 O Hospital Geral foi transformado no Hospital do Câncer,
dedicando-se exclusivamente ao tratamento oncológico. Hoje contamos
com uma rede regional de tratamento do câncer em São Luís, Imperatriz e
Caxias.

Outra área que atingimos avanços significantes foi a Segurança
Pública, por meio de investimentos no aumento do efetivo e em
infraestrutura de segurança.  Dentre os resultados alcançados, destaco o
fim do caos prisional em Pedrinhas, que hoje possui instalações adequadas
com atividades de ressocialização, por meio de oficinas de trabalho. Com
isso, 2.119 internos foram capacitados e alguns reposicionados no mercado
de trabalho.

Chegamos a quase 15 mil policiais, maior tropa de nossa história.
Reaparelhamos as polícias com incremento de 1.078 viaturas, entre
veículos e motos, permitindo maior agilidade nas ações de prevenção e
repressão do crime. A Polícia Civil ganhou sua primeira sede equipada e
estruturada que permitirá mais eficácia nas investigações e demais atividades
de polícia judiciária.

Como produto de tais esforços, assistimos notória queda de 65%
na ocorrência de homicídios na Grande São Luís, entre 2014 e 2018,
tirando a nossa capital da lista das 50 cidades mais violentas do mundo.

Abrimos 3.749 vagas nos presídios estaduais, número 104%
superior à meta estabelecida para o período. Isso foi permitido, sobretudo,
pela construção de 03 novas penitenciárias (Imperatriz, Timon e Pinheiro).
Além disso, destacamos a reforma/ampliação de 7 unidades prisionais e a
reconstrução de outras 10 do complexo existente.

Em defesa aos grupos sociais mais vulneráveis criamos também o
Departamento de Feminicídio e da Coordenadoria das Delegacias de
Atendimento e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, além dos
departamentos de Combate aos Crimes Raciais, Delitos de Intolerância e
Conflitos Agrários.

Atentos aos anseios das camadas mais carentes da população,
notadamente no que tange a prover condições dignas de moradia e renda,
realizamos um conjunto de políticas públicas de elevado impacto social. O
maior exemplo disso foi a criação do “Mais IDH”, um amplo plano focado
nos 30 munícipios de menor Índice de Desenvolvimento Humano, com
impactos diretos na renda, educação e saúde das populações beneficiadas.

Associadas ao “Mais IDH”, podemos citar algumas iniciativas de
destaque. Ampliamos de 06 para 23 o número de restaurantes populares,
além de 02 cozinhas comunitárias, melhorando a segurança alimentar em
nosso estado. A “Força Estadual de Saúde”, o “Água para Todos” e o
apoio à produção agrícola possibilitaram que as políticas públicas chegassem
onde nunca haviam ido.
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Cerca de 7.800 famílias já receberam recursos para reformar e

ampliar seus lares com o “Cheque Minha Casa”. Por meio do Programa
“Minha Casa, Meu Maranhão” entregamos centenas de habitações voltadas
para as áreas rurais e urbanas.

Agricultores foram beneficiados com a implantação de quase 8 mil
Sistemas Integrados de Tecnologias Sociais – SISTEC’s, além de 342 kits
de irrigação, 1.488 cisternas e 260 kits feiras. Além disso, como grande
iniciativa que proverá maior renda aos agricultores familiares, destaco a
parceria do Governo do Estado com a multinacional Ambev, em que 78
famílias do Tabuleiro de São Bernardo, na região do Baixo Parnaíba, foram
definidas como fornecedores de mandioca para fabricação da inovadora
cerveja Magnífica, que será comercializada exclusivamente no mercado
maranhense.

Nessa linha, o “Mais Renda” representa um importante mecanismo
de estímulo ao microempreendedorismo, ao promover capacitações e apoio
para aquisição de equipamentos. Esta iniciativa beneficiou mais de 2.100
pequenos empreendedores.

No eixo infraestrutura, destaco o Programa Mais Asfalto, que
possibilitou a retirada de diversas comunidades isoladas, facilitando a
mobilidade e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Foram
implantados mais de 1.200 km de rodovias, além de 1.972 km de
requalificação asfáltica.

Destaco também a ampliação do Projeto Travessia, que
disponibiliza veículos do tipo Van, adaptados e climatizados para transporte
de cadeirantes; investimentos portuários, em especial no Terminal da Ponta
da Espera; e investimentos em aeroportos nos municípios de Santa Inês,
Barra do Corda, Bacabal, Carolina e Balsas.

Para manter o ritmo intenso de investimentos, sem perder o foco
em uma gestão fiscal responsável e equilibrada, tivemos que tomar atitudes
corajosas de austeridade, com a redução de despesas de custeio da máquina
pública. Já em 2015, realizamos medidas que nos renderam uma economia
da ordem de R$ 300 milhões. Mais recentemente, a partir do Decreto nº
34.579 de novembro de 2018, foram realizados cortes em áreas
administrativas do governo, como aluguel de carros, diárias, viagens,
telefones, dentre outras despesas que não impactam na qualidade dos
serviços públicos. Com isso, estamos preservando a regularidade do
pagamento antecipado aos nossos servidores desde 2015, dando dinamismo
as atividades econômicas locais e evitando o colapso econômico relativo à
piora da situação macroeconômica nacional.

Ressalto que o Governo do Estado vem buscando alçar grandes
saltos qualitativos na forma de planejar suas ações. Exemplo disso foi o
início da implantação do moderno Sistema Integrado de Planejamento e
Gestão Fiscal - SIGEF, utilizado em outras unidades federativas de
referência na temática. Outro aspecto importante, tem sido a incorporação
de agendas estratégicas nacionais, a exemplo do Consórcio Interestadual
de Desenvolvimento do Brasil Central - BrC, que representa um moderno
pacto federativo em prol da elevação da competitividade, que tem, na
cooperação, o seu elemento central. No âmbito da agenda internacional,
aderimos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da
Organização das Nações Unidas. Estes são apenas alguns exemplos, dentre
outras pastas relevantes, que ajudarão a sermos mais assertivos no
delineamento de ações que venham a transformar a realidade do povo
maranhense.

Dando prosseguimento a esta caminhada, faço, a partir daqui,
com base nos eixos governamentais, um breve relato das conquistas desses
quatro anos de governo, das quais essa Casa Legislativa foi parte essencial,
ao tempo que peço o vosso apoio na continuidade desse processo que tem
se demonstrado tão profícuo na construção do MARANHÃO DE TODOS
NÓS.

Finalizo a minha mensagem sinalizando as principais perspectivas
para o próximo ciclo governamental, retomando os 65 compromissos do
plano de governo que abraçamos para esta nova jornada.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS
LEGISLATIVOS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS

16H20.

MESA:
O SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO DEPUTADO
OTHELINO NETO

EXMO. SENHOR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO CARLOS BRANDÃO

EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ
SILVA, PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRE

EXMO. SENHOR JÚLIO PINHEIRO, VICE-PREFEITO DE
SÃO LUÍS

EXMO. SENHOR DEPUTADO FEDERAL JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO

EXMO. SENHOR VEREADOR OSMAR FILHO,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

EXMO. SENHOR RAIMUNDO NONATO DE
CARVALHO LAGO JÚNIOR, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

EXMO. SENHOR ROBERTO VELOSO, JUIZ FEDERAL
EXMO. SENHOR LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO,

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
EXMO. SENHOR ALBERTO BASTOS, DEFENSOR

PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a Sessão Solene de Instalação dos Trabalhos Legislativos da
Primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Convidamos a compor à Mesa da presente
Sessão o Exmo. Senhor Carlos Brandão, Vice-Governador do Estado
do Maranhão. Exmo. Senhor Desembargador Tyrone José Silva,
Presidente em exercício do TRE, neste ato representando também o
Tribunal de Justiça do Maranhão. Exmo. Senhor Júlio Pinheiro, Vice-
Prefeito de São Luís, neste ato representando o Prefeito Edivaldo
Holanda Júnior. Exmo. Senhor Deputado Federal Josimar de
Maranhãozinho. Exmo. Senhor Vereador Osmar Filho, Presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Exmo. Senhor Raimundo Nonato de
Carvalho Lago Júnior, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão. Exmo. Senhor Roberto Veloso, Juiz Federal. Exmo. Senhor
Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça. Exmo.
Senhor Alberto Bastos, Defensor Público-Geral do Estado. Convido a
todos os presentes a se postarem em posição de respeito para ouvirmos
a execução do Hino Maranhense, interpretado pelo cantor Fernando
de Carvalho, acompanhado pelo tecladista Osvaldo Galvão.

(Execução do Hino Maranhense, interpretado pelo cantor
Fernando de Carvalho)

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro a presença do Exmo. Senhor Caio Saraiva, Diretor
Tesoureiro da OAB, neste ato representando o Presidente Thiago Diaz.
Registro ainda a presença do coronel Marco Antônio Coelho,
comandante do Centro de Lançamento de Alcântara. Do tenente-coronel
Luciano Freitas Sousa e Filho, comandante do 24º Batalhão de Infantaria
de Selva, no Maranhão. Exmo. Senhor Eduardo Jorge Nicolau,
Corregedor-Geral do Ministério Público do Maranhão. Exmo. Senhor
Edilson Baldez, Presidente da Fiema. Senhoras e Senhores Secretários
de Estado que nos prestigiam com suas presenças. Concedo a palavra
ao Exmo. Senhor Vice-Governador do Estado, Senhor Carlos Brandão,
neste ato representando o Exmo. Senhor Governador Flávio Dino, que
fará a leitura da Mensagem Governamental de Abertura dos Trabalhos
Legislativos, nos termos do Art. 64, inciso VII, da Constituição do
Estado do Maranhão.
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O EXMO. SENHOR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

DO MARANHÃO CARLOS BRANDÃO - Exmo. Senhor Deputado
Othelino Neto, Presidente da Assembleia Legislativa; Exmo. Senhor
Desembargador Tyrone, representando aqui o Presidente do TRE;
Exmo. Senhor Júlio Pinheiro, neste ato representando o Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior; Exmo. Senhor Deputado Federal Josimar de
Maranhãozinho; Exmo. Senhor Vereador Osmar Filho, Presidente da
Câmara de São Luís; Exmo. Senhor Raimundo Nonato de Carvalho,
representando o Tribunal de Contas do Estado; Exmo. Senhor Roberto
Veloso, Juiz Federal; Exmo. Senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho,
Procurador-Geral de Justiça; Exmo. Senhor Alberto Bastos, Defensor
Público do Estado. Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, após 04 anos com o Governador do Estado do Maranhão
retorno a esta egrégia Casa Legislativa muito honrado por ter recebido,
do povo maranhense, a oportunidade de representá-lo por mais um
quadriênio. Foram votos de confiança e esperança para a concretização
e realização de dias melhores. Aproveito para felicitar as senhoras
deputadas e os senhores deputados que iniciam mais uma legislatura,
bem como aqueles que aqui estão pela primeira vez. Para estes,
aproveito para desejar muito sucesso na nobre missão de construirmos
um Maranhão mais justo e próspero. Aos reeleitos, renovo o meu
compromisso com o efetivo exercício de harmonia entre os Poderes de
forma isenta, republicana e democrática. Essa mensagem, além de
cumprir uma exigência legal prevista em nossa Constituição Estadual,
visa demonstrar o resultado do esforço coletivo que realizamos nos
últimos anos, bem como as nossas propostas para o próximo quadriênio
que foram amplamente discutidas com a população maranhense. Como
é do vosso conhecimento, as finanças públicas da União e dos entes
subnacionais passam por uma situação muito delicada decorrente de
uma profunda crise econômica e política que fragilizou a capacidade
dos órgãos públicos de enfrentar problemas socioeconômicos. Apesar
dessa conjuntura adversa, finalizo a gestão de 2015 a 2018 com a
sensação de dever cumprido. Realizamos grandes avanços no estado e
ao final fomos reconhecidos, pela terceira vez consecutiva, como o
ente estadual que mais cumpriu o programa de governo. Alcançamos a
marca de primeiro lugar nacional com expressivos 95% de execução
das nossas propostas, segundo o portal G1. Por meio de uma gestão
proba e atuante, deixamos nossa marca de um governo de inclusão
sensível às causas sociais que ouve e busca atender anseios das mulheres,
dos negros, dos LGBT e também de grupos minoritários, como
indígenas e quilombolas, que historicamente têm seus direitos
perseguidos e sofrem com a restrição de oportunidades. Desde o nosso
primeiro dia de governo, apresentamos um conjunto de iniciativas
estruturantes com vistas a modificar a realidade do nosso estado. Assim,
elegemos quatro eixos estratégicos, os quais se articulam e impulsionam
todas as demais ações do governo desde 2015. No tocante à educação,
entregamos 830 escolas dignas, alcançando a extraordinária marca de
aproximadamente uma escola reformada e construída ou reconstruída a
cada dois dias de governo. Sinal claro da mudança também é o fato de
que antes não havia nenhuma escola de ensino integral funcionando,
mas atualmente contamos com 13 unidades plenas do Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, os IEMAs, e 36 unidades
dos centros educacionais. Para o orgulho do nosso estado e afirmação
da competência do trabalho desenvolvido, os alunos do IEMA obtiveram
premiações em feiras e campeonatos internacionais nas áreas de
robótica, matemática, astronomia e geografia. Em 2018, o IEMA obteve
o reconhecimento internacional e passou a fazer parte da rede PEA,
escola associada da Unesco. São 11 mil escolas em 181 países. No
Brasil, são 567,  e, no Maranhão,  apenas os IEMAs. As ações na área
de educação  incluíram  a retirada   de mais de 100 mil pessoas  do
analfabetismo  nessa primeira gestão, com programas como Sim,  Eu
Posso e Brasil Alfabetizado. Um grande símbolo do nosso compromisso
com a educação  é a valorização  dos docentes maranhenses  que
recebem  o maior salário da rede estadual  do Brasil. Propiciamos
transportes aos estudantes  que residem  na zona rural que estudam
nas respectivas sedes municipais. Foram adquiridos e entregues  91
ônibus escolares rurais em 90 municípios com ampliação das políticas
públicas  na área de educação. Revertemos a tendência da queda do

índice de desenvolvimento de educação básica, o IDEB,  no ensino
médio,  que compete à rede estadual. A nota saltou de 2.8  para 3.4.
Isto é um crescimento  de 21% em relação a 2013.  Trata-se da maior
nota já registrada  para o estado,   que possibilitou   avançarmos da 22ª
posição  para a 13ª no ranking nacional, ocupando o terceiro lugar na
região Nordeste. Na saúde foram investidos 206 milhões  em obras de
construção, reforma e ampliação de unidades assistenciais de saúde.
Criamos uma verdadeira rede de atendimentos em toda a região do
Estado. Entregamos dez novos   hospitais: Chapadinha, Imperatriz,
Caxias, Balsas, Bacabal,  Pinheiro, Santa Inês, Maternidade de Colinas,
Hospital de Traumatologia  e Ortopedia  e Hospital do Servidor. Essas
obras têm permitido reduzirmos cada vez mais a pressão por oferta
dos serviços concentrados na capital. Além disso, o nosso Estado
conta agora também com 204 ambulâncias, ajudando a conectar os
sistemas de saúde municipais à rede estadual. Para o atendimento das
crianças com problema de neurodesenvolvimento a antiga casa de
veraneio, que até 2014 era usada para a realização de festas e banquetes,
foi completamente reformada e adequada para se transformar na casa
de Apoio Ninar. Tornando-se uma referência nacional com ofertas de
atendimentos especializados. A inauguração da unidade de
especialidades odontológicas do Maranhão Sorrir representa o maior
centro de atenção de saúde bucal da região Nordeste. Até 2018 foram
realizados mais de 80 mil atendimentos odontológicos. O Hospital
Geral foi  transformado no Hospital do Câncer, dedicando-se
exclusivamente ao tratamento oncológico. Hoje estamos com uma rede
regional de tratamento de câncer em São Luís, Imperatriz e Caxias.
Outra área em que atingimos avanços significativos foi na segurança
pública, por meio de investimentos do aumento do efetivo e da
infraestrutura da segurança. Dentro dos resultados alcançados destaco
o fim do caos prisional em Pedrinhas, que hoje possui instalações
adequadas com atividades de ressocialização por meio de oficinas de
trabalho. Com isso, 2.119 internos foram capacitados e alguns
reposicionados no mercado de trabalho. Chegamos a 15 mil policiais, a
maior tropa da nossa história. Reaparelhamos a Polícia com um
incremento de mil e setenta e oito viaturas, entre os veículos e motos,
permitindo maior agilidade nas ações de prevenção e repressão ao
crime. A Polícia Civil ganhou a sua primeira sede equipada, estruturada
para permitir mais eficácia nas investigações e demais atividades da
Polícia Judiciária. Como produto de tais esforços assistimos notória
queda de 65% na ocorrência de homicídio na grande São Luís. Entre
2014 e 2018 tiramos a nossa capital da lista das 50 cidades mais
violentas do mundo. Abrimos três mil, setecentos e quarenta e nove
vagas nos presídios estaduais, número 104% superior a meta
estabelecida para o período. Isto foi permitido sobretudo pela construção
de novas penitenciárias, Imperatriz, Timon e Pinheiro. Assim também
como destacamos a reforma e ampliação de três unidades prisionais  e
a reconstrução de dez complexos existentes. Em defesa dos grupos
sociais mais vulneráveis criamos também o Departamento de
Feminicídio e a Coordenação das Delegacias de Atendimentos,
Enfrentamento à Violência contra Mulher, além dos Departamentos
de Combate aos Crimes Raciais, de Delitos, Intolerâncias e Conflitos
Agrários. Atento aos anseios da camada mais carente da população,
notadamente, no que tange a prover condições dignas de moradia e
renda, realizamos um conjunto  de políticas públicas de elevado impacto
social. O maior exemplo disso foi a criação do Mais  IDH, um amplo
plano focado nos trinta municípios   de menor  índice de
desenvolvimento  humano    com impacto   direto  na renda,  educação,
saúde da  população  beneficiada.  Associado ao  Mais  IDH   podemos
citar  algumas iniciativas de  destaque:  Ampliamos de  seis para vinte
e  três  o  número de restaurantes  populares, além de  duas cozinhas
comunitárias melhorando a  segurança  alimentar  em nosso  estado. A
Força  Estadual de Saúde, o Água  para Todos, o apoio à  produção
agrícola possibilitaram que as políticas públicas   chegassem onde
nunca  havia ido.  Cerca de sete mil e oitocentas  famílias  já receberam
recurso  para  reformar  e  ampliar  seus  lares  como Cheque  Minha
Casa, por meio  do  Programa  Minha Casa Meu Maranhão,  entregamos
centenas de habitações   voltadas  para  as  áreas  rurais e urbanas.
Agricultores  foram beneficiados  com a implantação  de  oito mil
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sistemas  integrados de tecnologias  sociais,  além de trezentos e
quarenta e dois kits de  irrigação, mil  quatrocentos e  oitenta e  oito
cisternas, duzentos e  sessenta   kits-feira, além  disso,   como grande
iniciativa  que  proverá maior renda aos  agricultores familiares  destaco
a parceria do  Governo do  Estado  com a multinacional  AMBEV que
etenta e oito famílias do Tabuleiro  São Bernardo,  na região do Baixo
Parnaíba, foram deferidas como fornecedores de  mandioca para a
fabricação da inovadora  Cerveja Magnifica   que  será   comercializada,
exclusivamente, no  Estado do Maranhão. Nessa  linha, o  Mais Renda
representa um importante mecanismo de estímulo ao
microempreendedor ao  promover   a capacitação e o apoio para aquisição
de equipamentos. Esta iniciativa beneficiou mais de 2.100 pequenos
empreendedores. No eixo da infraestrutura destaco o programa Mais
Asfalto, que possibilitou a retirada de diversas comunidades isoladas,
facilitando a mobilidade e o melhoramento na qualidade de vida das
pessoas. Foram implantados mais de 1.200 km de rodovia, além de
1.972 km de requalificação asfáltica. Destaco também ampliação do
projeto Travessia, que disponibiliza veículo tipo van, adaptado e
climatizado para transporte de cadeirantes. Investimentos também
portuários, em especial, o Terminal da Ponta da Espera. Investimentos
em aeroportos, nos municípios de Santa Inês, Barra do Corda, Bacabal,
Carolina e Balsas. Para manter o ritmo intenso de investimentos sem
perder o foco em uma gestão fiscal responsável e equilibrada, tivemos
que tomar atitudes corajosas de austeridade com a redução de despesa
de custeio da máquina pública. Já em 2015 realizamos medidas que nos
renderam uma economia na ordem de R$ 300 milhões. Mais
recentemente, a partir do Decreto n.º 34.579, de novembro de 2018,
foram realizados cortes em áreas administrativas do governo. como
aluguel de carro, diárias, viagens, telefones, dentre outras despesas que
não impactam na qualidade do serviço público. Com isso estamos
preservando regularidade do pagamento antecipado dos nossos
servidores desde 2015. dando dinamismo às atividades econômicas
locais e evitando o colapso econômico relativo a piora da situação
macroeconômica nacional. Ressalto que o Governo do Estado vem
buscando alçar grandes saltos qualitativos na forma de planejar as suas
ações. A exemplo disso, foi o início da implantação do moderno Sistema
Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), utilizado em outras
unidades federativas de referência temática. Outro aspecto importante
tem sido a incorporação de agenda estratégica nacional, a exemplo do
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento de Brasil Central, que
representa um moderno pacto federativo em prol da elevação da
competitividade e que tem, na cooperação, o seu elemento central. No
âmbito da agenda internacional aderimos aos objetivos de
desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Esses
são apenas alguns exemplos, dentre outras pastas relevantes, que
ajudarão a sermos mais assertivos no delineamento das ações que
venham transformar a realidade do povo maranhense. Dando
prosseguimento a esta caminhada, faço um documento que entrego a
esta Casa com base nos eixos governamentais em breve relato das
conquistas desses 04 anos de governo, dos quais a Casa Legislativa foi
parte essencial, no tempo que peço o vosso apoio da continuidade
desse processo que tem se demonstrado tão profícuo na construção do
Maranhão de todos nós. Finalizo as minhas palavras com essa
mensagem, sinalizando as principais perspectivas para o próximo ciclo
governamental, retomando os 65 compromissos do plano de governo
que abraçamos nessa jornada. Senhor Presidente, encerro aqui as minhas
palavras trazendo aqui a mensagem do Senhor Governador, mas queria
aproveitar para comentar alguma coisa no que diz respeito a uma
prestação de contas da nossa gestão de 2015 a 2018. Queria aproveitar
para esclarecer que nós registramos os nossos 65 novos compromissos
em cartório, assim como fomos bem avaliados, por três vezes fomos
considerados o melhor governo que mais concluiu os compromissos,
cerca de 95% dos compromissos assumidos, agora temos um novo
desafio. Para isso nós temos outro desafio ainda maior que é a questão
fiscal que nós estamos vivendo no Brasil. Então, para isso, para que a
gente possa continuar com o Mais Asfalto, com mais ambulância para
os prefeitos em um projeto de parceria, com mais patrols para distribuir

para as estradas vicinais, com mais ambulâncias, com a manutenção
dos hospitais, investimentos que a gente tem feito em parceria com as
prefeituras e muitos outros investimentos, é necessário que a gente
faça o ajuste fiscal de que o Brasil tanto precisa. Sem isso as coisas
ficam muito complicadas. Você vê agora os novos governadores que
assumiram, sete já decretaram estado de calamidade financeira, como é
o caso do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato
Grosso, Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima. Nós não estamos
nessa situação, graças a Deus, nós estamos com equilíbrio fiscal, mas
a gente precisa buscar cada vez mais esse equilíbrio fiscal para que a
gente possa implementar esses 65 compromissos registrados em
cartório. E com isso nós vamos continuar fazendo, ampliando o número
de escolas, o número de IEMAs, todos esses compromissos que a
gente assumiu com a população do Maranhão. Eu também queria
ressaltar que outra meta importante, além da questão do ajuste fiscal
para o próximo governo, é a questão do combate à corrupção. O governo
vai continuar focando no combate à corrupção para que a gente tenha
um Brasil mais justo, mais solidário, o Brasil que todos nós estamos
esperando. Hoje mesmo, eu assisti ao Bom dia Brasil e o Ministro
Moro fazendo uma reunião com os governadores e com os secretários,
apresentando uma nova proposta de combate à corrupção. Outro
aspecto, digamos assim, outro tripé, outro elemento que compõe esse
tripé é a questão das desigualdades sociais. Nós não vamos abrir mão
de fazer justiça para aqueles que precisam mais. Hoje, no Maranhão, a
gente vê poucas pessoas com muito e muitos com quase nada. Então,
essas políticas públicas que a gente está implementando, nós vamos
continuar avançando para que a gente possa ter um Maranhão mais
justo, um Maranhão mais solidário, um Maranhão de mais
oportunidades para todos os maranhenses. Com isso, gente, eu encerro
aqui a nossa mensagem e venho aqui prestigiar essa abertura dos
trabalhos, não só cumprindo um dever constitucional, mas também
para manter essa boa relação que nós sempre tivemos com a Assembleia
Legislativa. Dar boas-vindas aos deputados que estão chegando, os
novos, desejar boa sorte àqueles que foram reeleitos e que continuemos
essa parceria. São poderes independentes, mas há uma necessidade
dessa harmonia, desse trabalho em parceria com a Assembleia
Legislativa, que aqui é a casa do debate, é a casa das discussões, nós
encaminhamos para cá as propostas de interesse da população, aqui
realmente são debatidas e apresentadas propostas para as suas emendas
e o governo tem demonstrado essa parceria importante para o nosso
Estado. Na posse eu não pude vir, Othelino, eu quero aqui justificar, o
governador me pediu que eu fosse a Brasília para estar presente junto
aos deputados federais e senadores, ele esteve aqui na posse dos
deputados e eu estive em Brasília para cumprir essa outra missão e
prestigiar também os Deputados Federais e Senadores. Mas, hoje,
venho aqui dar as boas-vindas a todos vocês. E que essa parceria fique
cada vez mais forte. Um forte abraço, muito obrigado. Entrego
Mensagem ao Presidente da Assembleia Legislativa em nome do
Governador Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Exmo. Senhor Carlos Brandão, Vice-Governador do Estado
do Maranhão. Exmo. Senhor Desembargador Tyrone José Silva,
Presidente em Exercício do TRE. Exmo. Senhor Júlio Pinheiro, Vice-
Prefeito de São Luís. Exmo. Senhor Deputado Federal  Josimar de
Maranhãozinho. Exmo. Senhor Vereador Osmar Filho,  Presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Exmo. Senhor Raimundo Nonato de
Carvalho Lago Júnior, Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Exmo. Senhor  Roberto Veloso, Juiz Federal. Exmo. Senhor Luiz
Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça. Exmo. Senhor
Alberto Bastos, Defensor Público-Geral do Estado. Senhores colegas
Deputados e Deputadas, a todos os convidados que hoje prestigiam
essa solenidade. Hoje, inicia-se oficialmente a 19ª Legislatura. Inicia-
se, portanto, o Ano Legislativo no Estado do Maranhão. E é um
momento importante porque é justamente aqui, na Assembleia
Legislativa, que passam todos os grandes projetos de importância
para o Estado do Maranhão. Por aqui passarão projetos de lei que



TERÇA-FEIRA, 05 DE FEVEREIRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
serão decisivos e impactarão na vida das pessoas. Esses Projetos aqui
são amplamente discutidos. Em alguns momentos os colegas têm
posições diferentes. Mas, após o debate, acontece o que é regra em
democracia: prevalece a vontade da maioria. Aqui esta Assembleia
também fará o bom debate político sobre o Maranhão e o Brasil. Aqui,
e por isso eu costumo dizer, Vice-Governador Brandão, que quando
me perguntam da grande renovação que teve nesta Assembleia, de fato
houve uma renovação razoável. Mas é essa mistura do Deputado que
chega e da Deputada para o primeiro mandato com aqueles que já têm
um ou dois, ou seis, ou estão entrando para o sétimo, como é o caso
dos Deputados Rigo e Arnaldo, aqui essa mistura é que ajuda enriquecer
a Assembleia Legislativa, é que torna ainda mais importante os debates.
Aqui nesta Casa ainda bem que são 42 Deputados cada um com uma
origem diferente, com uma formação política diferente, com uma forma
de ver a vida diferente, porque o Parlamento tem que ser assim,
sobretudo, plural, essa característica é que essência do Parlamento, se
nós aqui pensássemos de forma muito parecida ou de forma igual, este
Parlamento não cumpriria bem o seu papel. Nós, como fizemos nos
últimos 4 anos, os Deputados que aqui já estavam, agora vamos procurar
fazer muito mais pelo nosso Estado, a Assembleia Legislativa é
fundamental neste momento de construção de um Estado cada vez
mais justo e cada vez menos desigual. E a Assembleia, certamente,
continuará cumprindo com o seu papel histórico. E eu costumo dizer,
e até já me torno repetitivo quando enfatizo, este equilíbrio que existe
aqui no Maranhão entre os três Poderes, entre as demais Instituições,
é fundamental. É bom quando nós olhamos para o nosso Estado e
percebemos que ele dá bons sinais para o Brasil, desde a forma
respeitosa como as coisas se dão aqui no Parlamento, nós divergimos
de forma respeitosa compreendendo as posições de cada um, a forma
tranquila como aconteceu a nossa eleição aqui interna na Assembleia
com muita discussão, com muito diálogo, mas chegando ao
entendimento e deixando a Casa unida, o que é o principal. Nós
mandamos bons recados para o Brasil, afinal de contas, nós vimos
algumas cenas lamentáveis em alguns momentos quando se estava
definindo o comando das Casas Parlamentares. O Maranhão manda
este bom exemplo, assim como manda um bom exemplo para o Brasil
quando hoje nós temos na história a maior representatividade feminina
na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, para os
senhores que não estavam e as senhoras na posse, agora a Mesa Diretora
é composta, majoritariamente, por mulheres, são cinco mulheres e
quatro homens, este é um feito histórico, onde concretamente a mulher
vai ocupando mais os seus espaços de poder. E, registre-se, isso não é
nenhum favor, quando um Deputado e uma Deputada conquista um
lugar na Mesa, são 9 vagas dos 42 Deputados, é porque são indicados
por um grupo de Deputados e se 5 mulheres estão compondo a Mesa
hoje, é porque souberam se articular e receberam a indicação de Grupos
ou de Blocos com Deputados Estaduais. E eu faço questão de enfatizar
isso porque é realmente é um marco histórico para o Maranhão e para
o Brasil. Enfim, eu quero agradecer a presença de todos. E, então,
quero dizer e enfatizar que este ano será mais um ano de muito trabalho
e foi muito bom nesses três meses, aliás, quatro meses que antecederam
o início deste novo mandato que começou na sexta-feira, ver o
entusiasmo dos novos Deputados, mas também a motivação dos
Deputados reeleitos. Mas agora quero fazer uma fala específica aos
novos Deputados com quem tive a satisfação de conversar diversas
vezes, alguns até ainda não conhecia pessoalmente, mas pude perceber
aquele desejo do Deputado e da Deputada de retribuir o carinho e a
confiança do povo do Maranhão trabalhando por este Estado, mais de
um, vários deles me disseram: “eu estou ansioso para chegar o dia 1º de
fevereiro para começar a retribuir, ao povo do Maranhão, a confiança
que nos foi dada”. Então aos novos Deputados e novas Deputadas
dou, em nome da Mesa Diretora, boas-vindas. Nós conviveremos aqui
bastante, vamos discutir bastante, dialogar bastante, algumas vezes
divergir, mas vamos sempre ter um convívio com muito carinho, com
muito respeito. Afinal de contas, pensando, indo por um lado ou por
outro nós todos temos um objetivo em comum, que é trabalhar pelo
povo do Maranhão, ajudar esse nosso querido Estado a se tornar mais
justo, a se tornar um Maranhão de todos nós. Muito obrigado, agradeço

a presença de todos e vou passar aqui a palavra para o nosso Vice-
Governador para ele passar uma informação, que ele se esqueceu de
dizer enquanto fazia o seu pronunciamento.

O EXMO. SENHOR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
DO MARANHÃO CARLOS BRANDÃO – É apenas para
complementar que hoje à tarde, em reunião no Palácio, o Governo
tomou a decisão de escolher o líder e o Governador pediu que eu
anunciasse nesta sessão o novo líder, que é o Deputado Rafael Leitoa,
líder do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bom, convido todos os presentes a se postarem em posição
de respeito para ouvirmos a execução do Hino de Louvação a São Luís,
de autoria do poeta Bandeira Tribuzi.

(Execução do Hino de Louvação a São Luís)

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Gostaria de informar aos Senhores Deputados e às Senhoras
Deputadas, que, amanhã, às 09h30, teremos Sessão Ordinária. Já passou
a festa da posse, a Sessão Solene de Reabertura dos Trabalhos, amanhã
é dia de começarem as Sessões Ordinárias e Deliberativas. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão Solene, lembrando
a todos, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, da Sessão de
amanhã, 05 de fevereiro, no horário regimental, às 09h30.
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