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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/02/2019 – 3ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP...........................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB - 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.02.2019
I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. REQUERIMENTO Nº 046/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE
LEI Nº 255/2018, DE AUTORIA DO EX-DEPUTADO ROGÉRIO
CAFETEIRA, CONFORME O § ÚNICO DO ART. 132 DO R.I., QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES
COM DEFICIÊNCIA, COM ALTAS HABILIDADES/
SUPERLOTAÇÃO E COM TRANSTORNOS FUNCIONAIS
ESPECÍFICOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO E
PARTICULARES NO ESTADO DO MARANHÃO.
2. REQUERIMENTO Nº 053/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DR. CARLOS LULA,
SOLICITANDO RELAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS QUE TEM
VÍNCULO COM A SES E EMSERH, COM CÓPIAS DOS
CONTRATOS ENTRE 1º DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE JANEIRO
DE 2019. INDEFERIDO PELA MESA – O AUTOR RECORREU
DA DECISÃO AO PLENÁRIO, CONFORME ART. 159 DO
REGIMENTO INTERNO.
3. REQUERIMENTO Nº 050/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 057/2019, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A
INCLUSÃO DE DADOS NA CARTEIRA DE IDENTIDADE
EMITIDA PELO ESTADO DO MARANHÃO.
4. REQUERIMENTO Nº 054/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSÉ GENTIL, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 054/2019, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A
INCLUSÃO DO TIPO SANGUINEO E O FATOR RH NA CÉDULA
DE IDENTIDADE EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA.
5. REQUERIMENTO Nº 055/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/2019, DE SUA AUTORIA,
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QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
MANUEL BECKMAN AOS BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO MARANHÃO, QUE TRABALHARAM NAS
BUSCAS POR VÍTIMAS DA BARRAGEM NO CÓRREGO DO
FEIJÃO NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG.
6. REQUERIMENTO Nº 057/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 051/2019, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO,
QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL “HABITAR NO
CENTRO”.
7. REQUERIMENTO Nº 058/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO COMANDANTE
GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
MARANHÃO, CORONEL CÉLIO ROBERTO PINTO DE
ARAÚJO, PARA QUE O MESMO PARABENIZE OS 22
BOMBEIROS ENVIADOS A CIDADE DE BRUMADINHO, EM
MINAS GERAIS, QUE TRABALHARAM NAS BUSCAS POR
VÍTIMAS DA BARRAGEM NO CÓRREGO DO FEIJÃO, DE
RESPONSABILIDADE DA VALE.
8. REQUERIMENTO Nº 059/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO COMANDANTE DA 3ª
COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR DO
MARANHÃO, COM SEDE EM ITAPECURU-MIRIM, MAJOR
PATRÍCIO DANIEL DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO
PARABENIZE OS 9 BOMBEIROS DAQUELE MUNICÍPIO QUE
FORAM ENVIADOS A CIDADE DE BRUMADINHO, EM
MINAS GERAIS, QUE TRABALHARAM NAS BUSCAS POR
VÍTIMAS DA BARRAGEM NO CÓRREGO DO FEIJÃO, DE
RESPONSABILIDADE DA VALE.
9. REQUERIMENTO Nº 060/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO ESPECIAL
NA DATA DE 06 DE MARÇO DE 2019, ÀS 11 HORAS, NO
PLENÁRIO
DEPUTADO
“NAGIB
HAICKEL”,
EM
HOMENAGEM À PASSAGEM DO “DIA INTERNACIONAL DA
MULHER”.
10. REQUERIMENTO Nº 065/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVOCADA UMA SESSÃO
SOLENE, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2019,
ÀS 11 HORAS, PARA HOMENAGEAR OS 38 ANOS DE
FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE SOCIALISTA DO PDT.
11. REQUERIMENTO Nº 066/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 256/2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.
12. REQUERIMENTO Nº 067/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2019, DE AUTORIA DO
PODER JUDICIÁRIO.
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II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
13. REQUERIMENTO Nº 061/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADO AO
SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, INFORMAÇÕES ACERCA DO FECHAMENTO DA
ÚNICA CASA LOTÉRICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
ARAME/MA.
14. REQUERIMENTO Nº 062/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL DA CÂMARA GUIMARÃES,
DA CIDADE DE SUCUPIRA DO NORTE/MA, POR OCASIÃO
DO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 19/02/2019.
15. REQUERIMENTO Nº 063/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJAM ABONADAS AS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 11,12,13 E 14
DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 26/02/2019 – TERÇA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 073/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que considera de Utilidade Pública, a
“Federação das Academias de Letras do Maranhão-FALMA’ e dá outras
providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 074/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão
do tema combate à “violência contra a mulher” com tema transversal e
especial, no currículo do ensino médio, junto à rede de escolas públicas
e privadas do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 075/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui o Programa Estadual de Segurança
Pública da Mulher, cria a Patrulha Maria da Penha no âmbito do
território do Estado do Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 076/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a instalação de dispositivo
eliminador ou bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento
de água e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 077/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a normatização para
a verificação da segurança de barragens de qualquer natureza e de
depósitos de resíduos tóxicos industriais no Estado do Maranhão e dá
outras providências.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que altera a Resolução
Legislativa nº 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012/19, de autoria do
Senhor Deputado Adelmo Soares, que acrescenta dispositivos a
Resolução Legislativa nº 405/14, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão e dá outras providências.
PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 064/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 006/19, que autoriza o Poder Executivo Estadual a
alienar bens imóveis das instituições escolares municipalizados que
especifica, e dá outras providências.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 065/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que regulamenta no Estado do Maranhão o
restabelecimento dos serviços essenciais de energia elétrica, água e
esgoto, e dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 066/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que altera a redação da Lei nº 9.437, de 15 de
agosto de 2011, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para
contribuinte de ICMS que financiar projeto cultural.
3. PROJETO DE LEI Nº 067/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a dispensa de pagamento,
no Estado do Maranhão, pela utilização dos serviços de estacionamento,
e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 068/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição do
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou de qualquer
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em praças, parques
e demais locais ao ar livre, destinados à prática esportiva e de lazer e dá
outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 069/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que proíbe o exercício de cargo,
emprego ou função pública por pessoa condenada por violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da
Penha.
6. PROJETO DE LEI Nº 070/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que dispõe sobre a Implantação de Caminhos de
Acesso Adaptados para Pessoas com Deficiência, nas Praias do Litoral
do Estado do Maranhão e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 071/19, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, que assegura o acesso dos profissionais
de educação física “personal trainer” às academias de ginástica no
Estado do Maranhão para o acompanhamento de seus alunos e dá
outras providências.
8. PROJETO DE LEI Nº 072/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
reservar no mínimo 5%(cinco por cento) das vagas das empresas que
participam de programas de isenção fiscal no Estado do Maranhão
para pessoas acima de cinquenta anos de idade.
9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/19,
de autoria do Senhor Deputado Marco Aurélio, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor Roberto Carvalho
Veloso.
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/
19, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman aos Militares do
Bombeiro do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/
19, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Itaércio Paulino da Silva, natural do
município de Teresina, Estado do Piauí.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 059/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui o “Dia Estadual de Combate e
Prevenção ao Câncer de Colo de Útero”.
2. PROJETO DE LEI Nº 060/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação
de cartazes informativos sobre o dever legal de comunicação às
autoridades competentes de casos de estupro e assédio sexual, conforma
especifica.
3. PROJETO DE LEI Nº 061/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que estabelece a “Campanha Estadual Maria da
Penha” e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 062/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o selo “Empresa Consciente,
Meio Ambiente Equilibrado”, a ser conferido aos estabelecimentos
comerciais instalados no Estado do Maranhão que priorizarem o uso
de materiais comestíveis, biodegradáveis, reutilizáveis ou permanentes,
em detrimento de descartáveis e determina medidas de estímulo às
empresas ambientalmente responsáveis.
5. PROJETO DE LEI Nº 063/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que altera a Lei Estadual nº 10.576/
2017, que institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos
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Centros de Distribuição no Estado do Maranhão e dá outras
providências.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/19, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede o Prêmio
“Professor nota dez” aos professores da rede pública e dá outras
providências.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/19,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor William Rodrigues Santas, natural
do Rio de Janeiro-RJ.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 050/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 004/19, que dispõe sobre a criação, o manejo, o
comércio e o transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos) e dá
outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 051/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 005/19, que institui o Programa Estadual “Habitar
no Centro”.
3. PROJETO DE LEI Nº 052/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o Prêmio Cidade Amiga do
Idoso”, destinado aos Municipios que se destacarem na adoção de
políticas e iniciativas que visam assegurar um tratamento mais digno
às pessoas idosas, e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 053/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o “Selo Empresa Solidária”,
destinado às empresas que desenvolvam programas de esclarecimento
e incentivo aos seus funcionários para a doação de sangue, medula
óssea e tecidos humanos, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 054/19, de autoria do Senhor
Deputado José Gentil, que dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo
e o Fator RH na cédula de identidade expedida pela Secretaria de
Estado de Segurança Pública.
6. PROJETO DE LEI Nº 055/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece regras para a promoção de
eventos culturais no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 056/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga refinarias, distribuidoras e postos
de combustíveis a fornecer informações de preços ao PROCON/MA
para realização da pesquisa de preços, e dá outras providências.
8. PROJETO DE LEI Nº 057/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a inclusão de dados na
carteira de identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
9. PROJETO DE LEI Nº 058/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui e regulamenta o Selo de
Acessibilidade no âmbito do Estado do Maranhão.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

PROJETO DE LEI Nº 061 / 19
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EM: 25/02/2019
Estabelece a “Campanha Estadual Maria da
Penha” e dá outras providências.
Artigo 1º - Fica instituída a “Campanha Estadual Maria da
Penha” a ser comemorada, anualmente, no mês de março, nas Escolas
Públicas Estaduais e particulares, com os seguintes objetivos:
I - contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca
da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha;
II - impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra
a mulher;
III - conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e
professores que compõem a comunidade escolar, da importância do
respeito aos Direitos Humanos e sobre a Lei do Feminicídio, prevenindo
e evitando, as práticas de violência contra a mulher;
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IV - esclarecer sobre a necessidade da efetivação de registros
nos órgãos competentes de denúncias dos casos de violência contra a
mulher, onde quer que ela ocorra.
Parágrafo único - A data passará a fazer parte do Calendário
Oficial do Estado.
Artigo 2º - A Campanha de que trata o artigo 1º poderá ser
desenvolvida juntamente às comemorações em menção ao “Dia
Internacional da Mulher”.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O presente projeto trata da violência doméstica, sobremaneira
a violência contra a mulher, não é recente, estando presente em todas
as fases da história. Apenas recentemente no século XIX, com a
constitucionalização dos Direitos Humanos a violência passou a ser
analisada com maior profundidade e apontada por diversos setores
representativos da sociedade, tornando-se assim, um assunto central
para a humanidade, bem como, um grande desafio discutido por várias
áreas do conhecimento, e iniciado o enfrentamento pela sociedade.
Necessário registrar que a violência doméstica não é marcada
apenas pela violência física, mas também pela violência psicológica,
sexual, patrimonial, moral dentre outras, que em nosso país atinge
grande número de mulheres, as quais vivem estes tipos de agressões no
âmbito familiar ou doméstico, em sua maioria, o que até hoje ainda
dificulta a punição dos agressores.
No Brasil, este tema ganhou relevância com a Lei nº 11.340, de
07 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha,
uma merecida homenagem à mulher que se tornou símbolo de resistência
às sucessivas agressões de seu ex-esposo.
A cultura machista oriunda da lógica patriarcal de organização
social marcada pela desigualdade de forças ampara a perversa regra da
lei do silêncio. Esse funcionamento informalmente enraizado nas
relações sociais consiste em grande desafio na trilha que caminhamos
rumo à legítima efetivação da garantia dos direitos das mulheres à vida
e à dignidade humana.
A importância desse projeto é indiscutível, pois sabemos da
amplitude que o trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão deve ter, de enfrentamento à Violência contra a
Mulher. O projeto tem o objetivo de orientar meninos e meninas da
rede de ensino, sobre o funcionamento da Lei Maria da Penha, além de
ajudar a combater e prevenir a violência doméstica contra a mulher.
O objetivo é instituir uma nova cultura de combate à violência
contra a mulher, bem como pautar definitivamente sobre estupro e
feminicídio, despertando nos estudantes o interesse sobre as questões
ligadas aos direitos humanos, apoiando-se na crença de que a escola é
o lugar capaz de fazer a diferença no combate a todas as formas de
violência e na construção de uma cultura de paz.
Trata-se de uma medida preventiva de conscientização
direcionada a partir de um trabalho educacional de humanização,
respeito e informação, de forma que, havendo o cometimento da
violência, seja ela denunciada e reprimida com veemência.
Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres
Parlamentares para a aprovação da presente proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de fevereiro de 2019.
- Ana do Gás - Deputada Estadual

SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 184 ANOS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16H.
MESA
O Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão Deputado Othelino Neto
Excelentíssimo Senhor Marcelo Tavares, Secretário-Chefe da
Casa Civil
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Excelentíssimo Senhor Desembargador José Joaquim Figueiredo
dos Anjos
Excelentíssimo Senhor Sálvio Dino, ex-Deputado Estadual
Magnífica Reitora Nair Portela
Excelentíssimo Senhor Desembargador Cleones Carvalho
Cunha
Excelentíssimo Senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Duailibe
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edmar Serra Cutrim
O Senhor Benedito Buzar
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a Sessão Solene em comemoração ao transcurso do 184º
aniversário de instalação da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conforme Resolução Legislativa nº 642 de 2012.
Convidamos a compor a Mesa dos Trabalhos: Excelentíssimo Senhor
Marcelo Tavares, Secretário-Chefe da Casa Civil, neste ato
representando o Governador Flávio Dino. Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão. Excelentíssimo Senhor Sálvio Dino,
ex-Deputado Estadual, nos períodos 1963 a 1964 e 1975 a 1979.
Magnífica Reitora Nair Portela, Reitora da Universidade Federal do
Maranhão. Excelentíssimo Senhor Desembargador Cleones Carvalho
Cunha, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Excelentíssimo Senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho, ProcuradorGeral de Justiça. Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo
Duailibe. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edimar Serra Cutrim,
neste ato representando o Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Convidamos ainda o Senhor Benedito Buzar, Presidente da Academia
Maranhense de Letras. Solicitamos a todos que fiquem em posição de
respeito para ouvirmos o Hino Nacional, executado pelos músicos
Tiago Pinheiro Pinto, na flauta transversal, Cristofer Pinto Nascimento,
no violoncelo, e Kelvin Pinto Nascimento, no violino.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro e agradeço as presenças: do Exmo. Senhor Rodrigo
Lago, Secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos;
Exmo. Senhor Fábio Gentil, Prefeito de Caxias; Exmo. Senhor Nan
Souza, representando a Associação de Ex-Deputados; Exmo. Senhor
João Francisco Batalha, Presidente da Federação das Academias de
Letras do Maranhão; Exmo. Senhor Eduardo Nicolau, Corregedor do
Ministério Público. Convidamos todos a assistirem um documentário
sobre os 184 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao escritor e ex-Deputado Sálvio Dino,
membro da Academia Maranhense de Letras, que fará uma palestra
sobre os 184 anos da Assembleia Legislativa.
O SENHOR SÁLVIO DINO – Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado, Nobre Deputado Othelino Neto, eu
saúdo e cumprimento todos os componentes da Mesa na pessoa do
Desembargador Figueiredo, Presidente do Tribunal de Justiça. Eu saúdo
as entidades literárias aqui presentes na pessoa do meu compadre, exdeputado cassado, Benedito Buzar, Presidente da Academia
Maranhense de Letras. Nobres Senhores Deputados, Nobres Senhoras
Deputadas, minhas senhoras e meus senhores, haja coração, quanta
efusão vulcânica e emoção. Ainda há pouco, o ex-deputado Nan Souza,
aqui bem representando uma instituição dos ex-deputados estaduais,
perguntava a minha idade e eu sorrindo disse a ele: “Quando cheguei a
87 anos, eu me esqueci do tempo”. Mas hoje eu confesso a vocês, às
senhoras e aos senhores, sentindo o perfume dessas rosas bem floridas
e joviais, sentindo a beleza desse Plenário de tantas lutas democráticas,
eu não sei por que eu digo a vocês todos, massageando o meu ego, eu
remoço, eu me sinto velho, vencido, como se tivesse 25 anos de idade
aqui na vida pública. Muito obrigado. Padre Vieira foi o maior orador
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sacro da língua portuguesa. Naqueles momentos de grande e tribuna,
ele costumava dizer: “Os olhos foram feitos para ver e para chorar.
Mais para chorar do que para ver, porque os cegos não veem, mas
choram”. Todos nós choramos, depende do momento. Eu, por exemplo,
no momento, sinto que as lágrimas descem pela alma chorando.
Chorando de quê? Chorando de emoção, chorando de saudades,
chorando de recordações de tempos idos e vividos que não voltam
mais. Ah! Como é bom se chorar, no bom sentido da palavra. Como eu
volto para esta Casa hoje, a bíblia, o livro sagrado, diz que o filho
pródigo voltou à casa paterna e foi recebido de braços abertos.
Parafraseando a Bíblia, eu me sinto como o filho pródigo. Pródigo de
quê? Do ideal de bem servir quem sempre acompanhou a minha vida.
E aqui volto à casa paterna, que é a Casa do Povo, e vejo-me recebido
com tanto carinho, com tanta sofreguidão, com tanto amor, que eu não
sei até como continuar, mas vamos em frente. Guimarães Rosa, para
mim, o maior escritor regionalista do Brasil, em verdade, autor do
Grande Sertão: Veredas. Ele tem um conto que tocou muito a minha
alma de bons tempos de leitura. A história, Deputado Arnaldo Melo,
V. Ex.ª que é um homem do sertão de dentro como eu... O conto chamase “A Margem do Riacho” ou “A Margem de um Rio”. É a história de
um velho e o filho que iam pescar. E quando desciam a barranca, o
velho pegou o remo e dirigiu-se para a polpa da canoa. E o jovem de lá:
“Pai, para onde tu vais?” “Meu filho, eu vou para a polpa da canoa”.
“Pai, não faz isso. Tu já deste o que tinha de dar. Teu lugar não é mais
aí. Fique na proa. Tu já deste. Sim. Tu estás velho.” Ele baixou a
cabeça, chorou um pouco e ficou na frente da canoa. T o jovem pegou
o remo e foi descer as águas como timoneiro. Senhor Presidente,
desculpe, mas, aqui V. Ex.ªs estão fazendo ao contrário. V. Ex.ªs é
quem deviam estar na popa da canoa. E um velho como eu de 87 anos,
simplesmente, vendo as águas passar. Mas já que querem, assim vamos
navegar um pouco. Gonçalves Dias, para mim, Doutor Ericeira, o
maior poeta da escola romântica e o maior poeta caxiense, o maior
poeta maranhense, o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Ele
tem um poema, que é uma beleza de se ler, de se ouvir e chorar vendo
ele expressar o romantismo daqueles versos épicos. O quê que é IJuca-Pirama? Na linguagem indígena que quer dizer: Aquele que veio
para morrer, aquele que veio para lutar e falecer. Ele com a inspiração
que Deus lhe deu, de homem das letras poéticas, ele pintou o quadro
empolgante, um guerreiro, jovem tupi, acompanhando na caçada o
velho pai tupi. Em determinado momento na mata, eles encontram os
guerreiros timbiras e o jovem é preso e vai para a tribo Timbira. E lá,
aqueles versos candentes, ele vai contando, o jovem pedindo para
voltar por que queria acompanhar o velho pai que estava perdido na
mata, sem poder enxergar e sem poder voltar. E ele cacique Timbira,
num gesto heroico, que também os índios eram bárbaros, mas também
eram humanos, deixou o guerreiro voltar. E o pai, já velho, sentindo
como o perfume das flores que havia algo de anormal perguntou: Meu
filho, por que tu demoraste? Por que tu ficaste? E acabou descobrindo
que ele tinha voltado como tinha concordado. Ele disse: “Me afaste da
presença da morte meu filho”. E voltaram para a taba Timbira. E lá
naquele cenário dantesco, selvagem, de guerra, de luta e de sangue, o
guerreiro luta até os últimos momentos. “Este é o meu filho que tanto
honra a taba dos tupis”. E ele termina o poema e todos nós conhecemos
com aquela beleza do poeta, um velho guerreiro timbira dizendo:
“Meninos eu vi, meninos, eu vi”. No momento, Senhor Presidente, eu
quero parafrasear Gonçalves Dias, eu não digo “meninos eu vi”.
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, eu vi muita história no
Legislativo Maranhense. O que eu vi? Quando Dom João VI fugindo
das tropas napoleônicas, general, lá em Lisboa, veio para o Brasil
trazendo, diz a história, nas caravelas umas 15 mil pessoas, ele causou
impacto violento na velha colônia. Porque o Rio de Janeiro, o Brasil
todo não estava preparado para aquele impacto nas finanças, nos
impostos, no dia a dia, social-econômico-cultural do Brasil. E o Brasil
ainda, aqui tem magistrados, juristas famosos, sabem que o Brasil
vivia ainda sob o julgo dos códigos filipinos. Começou nos Andradas,
com espírito público de independência, querer se libertar de Portugal e
acabou. Há um processo histórico, tanto que Dom João VI, diz a
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história, quando voltou para Portugal disse: “Pedro, ponha a coroa na
cabeça antes que alguma ventania lhe lance mão”. E fizeram uma
Legislação no Brasil, iníqua, perversa e nesse período, por volta de
1822 a 1823, criaram uns Conselhos Gerais, eram os representantes.
Conselhos que não estavam preparados, ainda hoje se ver Legislativo
despreparado, imagina naquela época, fizeram uma legislação, criaram
os Conselhos Gerais, em 1823, que funcionaria até meados de 1834.
Nesses Conselhos, aqui no Maranhão, interessante esse episódio
histórico, Senhor Presidente, foi eleito um cidadão que nunca teve
expressividade cultural, política e jurídica: João Bráulio Muniz. O
João Bráulio Muniz, que foi um dos primeiros Conselheiros, mais
tarde já como Deputado Federal, lá no Rio de Janeiro, foi fazer parte
da Regência que ia governar o Brasil com a ida de D. Pedro para
Portugal. Na Regência Trina, Dom Bráulio Muniz representou o
Maranhão e o Brasil no colégio ativo. Há uma particularidade, ou
poucos sabem ou poucos leem, ou poucos se interessam, o Maranhão
já deu quatro cidadãos, homens públicos que sentaram na cadeira
presidencial, homens públicos que dirigiram o Brasil. O Bráulio Diniz
na Regência, depois Tasso Fragoso quando na Revolução de 30 Getúlio
derrubou Washington Luís, a Junta Governativa que foi... Deputado
Buzar, quando eu errar aí tu me corriges aqui, quando a Junta
Governativa foi dirigir o Brasil por dez dias, o Tasso Fragoso, general
brasileiro, general maranhense que nasceu aqui na Rua da Paz e não
quis ser deputado, fez parte da junta governativa. Depois foi Urbano
Santos que, como vice-presidente da República, assumiu a presidência
da República no tempo do Venceslau Braz por mais de um dia aqui,
quatro. Há poucos dias lá em João Lisboa, uma velha mãe de santo
chegou para mim e disse: “Dr. Sálvio, você já deitou em rede? Já. Você
tem rede? Tenho. Pois se prepare que futuramente você vai deitar
numa rede diferente. Onde? No Palácio da Alvorada. Você vai dormir lá
futuramente. O futuro a Deus pertence”. Pois bem, e aí seria o quinto
presidente do Brasil. Quando foi em 1834, fizeram a nossa Constituição.
De 34 para 35 foram fazer os primeiros poderes legislativos do Brasil
e elegeram a primeira Assembleia Legislativa em 1835. Sabe qual foi,
Deputado Ivan, o fato mais importante da legislatura? É que João
Francisco de Lisboa, ali o João Francisco, aqui existem vários
historiadores, mas para mim ele foi o maior homem público maranhense
de todos os tempos. Eu faço aqui um parêntese para dizer que eu estou
descobrindo e já fiz uma carta para o Presidente Buzar, que eu estou
descobrindo que João Lisboa se formou em direito na Alemanha e o
nobre confrade Lourival Serejo, desembargadores, foi encarregado disso
quando a Alemanha, porque Josué Montelo dizia para nós que João
Lisboa se formou lá. João Lisboa, quando veio para nossa Assembleia
Constituinte, tinha 22 anos de idade e nos conselhos a idade mínima
era 25 anos. Foi a primeira briga que teve no Maranhão em termos de
polêmica de idade, e os advogados de João Lisboa, ele mesmo,
conseguiram provar para a Assembleia que aquela idade de 25 anos era
para os conselhos e não atingia a Assembleia porque ela era omissa. E
João Lisboa foi como deputado estadual o primeiro com 22 anos de
idade, o mais novo do Brasil. O João Lisboa para mim só teve um
defeito, porque ele mais tarde, quando a Assembleia Legislativa, porque
nós, deputados, eu digo nós porque eu tenho ainda encarnado o meu
espírito nesta Casa, também às vezes cometemos erros imperdoáveis,
às vezes até contra nossa própria confiança. A Assembleia Legislativa
votou uma lei, a lei mais iníqua que já teve no Maranhão, a Lei dos
Prefeitos. Quem lê-la com muito cuidado vai ver que ela é tão absurda
que até os prefeitos tinham o direito de exercer função de delegado de
Polícia, de prender e de matar. Aí vem Astolfo Serra e diz: Daí é que
vem a origem da Balaiada. A Balaiada se formou, cresceu, explodiu
porque ninguém aguentava a coação dos prefeitos no interior do
Maranhão com tantos poderes. Foi um pecado que a Casa de ontem, a
Assembleia nossa, cometeu e que eu acho que também não cometerá
mais. As assembleias votam leis importantes. Aqui nessa Assembleia
se cassou, foi impeachment de governadores do Estado. Mas isso aí é
um caso polêmico da cassação ou não de Aquiles Lisboa. Mas o que
mais me entristece, o que me doí mais na minha alma e o que eu não
consigo ainda entender, Deputado Arnaldo Melo, e nós, quando eu
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digo nós, eu e o Deputado Buzar, somos muito gratos, é que nesta
Casa aqui, hoje, a gente olha esse silêncio. Todo mundo nos ouvindo e
nos vendo. Não vê aquela explosão, aquela inquietude, aquela maré
alta que teve neste plenário numa manhã de abril de 64. Baionetas aqui
presentes. Um coronel do Exército apontando aqui para os deputados.
Cassa! E o que é pior, senhores deputados... Eu confesso com a maior
tranquilidade da minha alma, a maior franqueza como eu estou
conversando. E não estou discursando. E eu não tenho mais nem idade
de discursar. Eu estou só conversando com os senhores e as senhoras.
É que eu fui cassado como comunista. Eu confesso aos senhores que
naquela época eu não tinha conhecimento profundo nem do que era
comunismo. Eu não lia aquilo ali. Eu não conhecia Marx e coisa
nenhuma. Mas eu fui vítima. Nós fomos vítimas de um momento
histórico de sombra e negritude nesta Casa. Porque se no Império
tinham os conservadores liberais, nós éramos o quê? Jovens. Aqui tem
tanto deputado jovem. Rildo Amaral, Sarney, Duarte Júnior e tantos
outros jovens. Sabem o que é juventude? Aquela vontade de acertar,
aquela vontade de ser bom deputado, de fazer o bem público voltado
simplesmente para o povo. Às vezes tem até um mercado cruel que
nos orienta, que nos prende. E aqui aquela Assembleia foi coagida. Eu
me lembro que tinha um deputado, aqui têm alguns deputados de
nosso tempo, não é bom falar, mas tinha um, Deputado Nan Souza,
que me disse assim: “Compadre estou votando não é porque quero,
não. Eu gosto tanto de você, mas não aguento a baioneta nos meus
peitos, não”. Foi coagido. Eu achava naquela época, que daqui eu saí
preso para o 24 BC, passei 40 dias lá ao lado do poeta Bandeira
Tribuzi e do jornalista Vera Cruz Marques, eu achava que aquilo ali, eu
ainda hoje ficava perguntando: Mas eu estou preso mesmo? Eu fui
cassado mesmo? Por quê? E aí eu devo esse favor. O nobre Deputado
Arnaldo Melo, que ali está me olhando, teve um gesto de grandeza
cívica, um gesto marcante de homem democrático, de homem público,
resgatou aqui numa Sessão Solene o nosso mandato. Ele resgatou nosso
mandato só não, ele resgatou a dignidade do Poder Legislativo do
Maranhão. E as águas se passaram pela ponte do tempo. Eu confesso
aos Senhores, Presidente, porque eu nesse tempo todinho de 184 anos,
eu não vi gestos marcantes, grandes acontecimentos da Assembleia. Já
na República é que começam a ter os grandes debates culturais,
legislativos. Eu aqui uma vez, eu acho tão interessante esse negócio de
cultura que eu sempre tive vontade de escrever 2 livros: “A História
dos grandes oradores do Maranhão”. Aqui tem um grande orador que
eu gosto dele, César Pires, para mim é dos poucos bons tribunos que
têm no Brasil do Oiapoque ao Chuí, é um orador bom, preparado, que
enobrece qualquer Poder Legislativo. Eu digo isso porque já andei em
vários legislativos por aí e sei o que é um bom tribuno. Uma vez eu fui
a São Paulo, duas vezes eu fui pela Assembleia. Na década de 80, aqui
nós fizemos uma comissão e o Nan Souza estava presente. Tinha
chegado aqui a ALCOA. Estava todo mundo apavorado que a ALCOA
ia romper com a Barragem, que ia acabar com São Luís todinha, os
ludovicenses iam desparecer. E fizeram aqui uma comitiva de
deputados: Raimundo Leal, Wilson Neiva, Nan Souza, Sálvio Dino,
Enoc Vieira. E fomos para Poços de Caldas e lá, por sinal, eu fui o
orador da noite. Eu comecei lá, naquele tempo estava todo fogoso:
“Minha terra tem palmeiras onde o canta o sabiá, as aves que aqui
gorjeiam não gorjeiam como lá”, isso para dizer que nós tínhamos um
sentimento nativo da terra, aí quando terminou eu disse para o deputado
mineiro: E aí, companheiro, esse negócio de Barragem aqui como é que
é mesmo? Ele disse: “Deputado, isso aqui é uma molecagem, aqui se dá
licença a torto e a direito para funcionar a barragem, isso um dia vai
romper”. Olha aí a Barragem do Rio Feijão, olha aí a barragem de
Brumadinho. Naquela época, em 80, os deputados mineiros já nos
diziam que aquilo ali era uma molecagem e que se dava licença para
funcionar a barragem, como se viu. Uma barragem que está no ponto
alto e aqui embaixo está o dormitório e está aqui o restaurante, deu o
que tinha que dar. Pois bem, e aí eu fiz aqui, eu queria fazer, “Os
Grandes Oradores do Maranhão”. Eu sempre tive essa ideia na cabeça,
Ericeira, que eu ainda vou escrever esse livro, eu não sei se eu ainda
tenho tempo. Aí eu convidei aqui o Doutor Josué Montello, naquele

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
tempo vetusta autoridade literária do Maranhão. E ele na Assembleia
fez um discurso lindo, passeando, assim como uma garça navegando
num lago, disse: “O primeiro grande orador do Maranhão foi no tempo
dos franceses, quando os morubixabas falavam”, em que os franceses
estavam querendo fazer uma política honesta no Maranhão. Ele falou
para mim: “olha, vocês têm que falar, porque tem um maranhense que
foi o maior orador da Academia Brasileira de Letras, foi o maior orador
da Câmara Federal e ninguém dava para parar ele”. Coelho Neto.
Impressionante. E eu perguntava: melhor do que Pedro Calmon? E ele:
“duas vezes melhor do que Pedro Calmon’. E dos grandes oradores
que passaram por lá. Ele disse: “faz esse livro”. Eu vou chegar lá aos
arquivos da Assembleia, que se fez aqui. Depois, eu já aqui nesta Casa,
eu procurava por que aqui não tem um documentário, por que aqui não
tem livros, onde é que estão as Atas, onde que estão os ofícios, onde
estão os livros da Academia? E aí a Assembleia funcionava ali na rua do
Egito. Ela funcionou no começo ali na Praça João Lisboa, ali perto da
Igreja da Sé, que a igreja sedia para nós e fomos para lá, e ao lado tinha
um prédio e que eu olhava para aquele prédio, aí eu fui ler de Josué
Montello, Coroa de Areia, que aquele prédio é um vetusto casarão. Lá,
Dr. Cleones, que você gosta muito dessas culturas, Lorde Cochrane
quando esteve aqui nas guerras da Independência gostava das festas e
de mulheres bonitas e lá que eles faziam as grandes festas para agradar
o Lorde Cochrane. É prédio histórico que está lá esquecido. E vi aquele
prédio lá, eu era Presidente da Assembleia, Alberto Ferreira, Tio Alberto
que nós chamávamos. - Tio Alberto, eu quero fazer um projeto de
resolução. - O que é? - Rapaz, esse prédio está abandonado, vamos
fazer uma biblioteca? - Faz. E eu fiz um projeto. Porque quando eu
andava lá por aqueles porões da Assembleia, lá no fundo, eu via...
assim como está lá a lama do rio Feijão, de vermes, papéis velhos,
estragados, se acabando e ninguém tomava providência. Eu disse: ‘isto
aqui vai ser recuperado’. E fizemos. Se não estou equivocado, a primeira
diretora dessa biblioteca foi a esposa do Deputado Orlando Medeiros,
que era de Carolina e que trabalhava quando o Luís Rocha era Deputado,
no Governo Luís Rocha mais tarde. E fizemos lá, mas ficou só leituras
de livros, ninguém se lembrava dessa biblioteca. Aqui tem um Deputado
na primeira, quando a Assembleia foi fechada por Getúlio Vargas em
1937, tinha um Deputado de Pedreiras, José Sousa Castelo Branco, ele
vem ser pai do Josélio Castelo Branco, do Kleber Castelo Branco que
foi um dos colegas aqui da Assembleia, ele falava da biblioteca, mas
ninguém deu bola para isso e as águas passando pelo túnel do tempo.
Pois não é que o Dr. Othelino Nova Alves de Neto veio fazer esse
trabalho? Estive aqui na sexta-feira e fiquei encantado, eu fiquei
bestificado. Elas me mostraram o trabalho hercúleo que elas estão
fazendo, recuperando o acervo, a memória da Assembleia. Quando eu
vi lá, por exemplo, a assinatura de Emílio Vasconcelos, Fernando
Vasconcelos, um deputado de Grajaú, que foi o primeiro, Deputado
Marco Aurélio, o primeiro juiz de direito da Comarca de Imperatriz.
Está ele lá. Emiliano, a assinatura dele. Vi l, Deocildes Barbosa, que era
um bom orador, de Balsas, um homem que recebeu a Coluna Prestes e
eu escrevi um livro e vi lá como ele recebeu a Coluna Prestes de 1925.
Vi lá o Didárcio Santos, que eu fui mais tarde advogado dele e criou o
município de Tarso Fragoso, porque os deputados do passado se
limitaram a quê? A criar vilas, a criar comarca, consertar ruas, não
tinham um trabalho, assim de foro. E esse trabalho que o Deputado
Othelino Neto está fazendo aqui é uma beleza de trabalho que ele fez,
por quê? Porque está resgatando a história do Poder Legislativo. Uma
vez o Mário Meireles, conversando comigo, disse o seguinte: “Olha,
Sálvio Dino, escrever, vocês ficam preocupados, mas nós somos nós,
porque as gerações de hoje não conhecem o passado, porque não tinham
acesso, não tinham livro. Nós temos uma grande obrigação e escrevemos
para as gerações de hoje e para as gerações do futuro”. Essas que
precisam conhecer o Maranhão de ontem. Esse é que é o trabalho que
eu tenho que bater palmas para o Othelino. De vez em quando olhamos
aí na televisão uns documentários de escafandrista que estão resgatando,
no fundo dos mares, aquelas esquadras da Espanha, da França, da
Inglaterra naufragavam os navios, ficavam lá aqueles pedaços e mais
pedaços, ouro, prata, e estão resgatando, é uma riqueza imensurável.
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O Othelino está resgatando mais do que ouro e prata, é a memória da
Assembleia que ele está resgatando. Isso me empolga porque eu ligo
duas pontas do meu lenço cultural, a ponta do lenço, essa que eu tenho
com vocês aqui, e a outra é um trabalho, Deputado Othelino, que em
cima das minhas tamancas de velho pescador da vida pública do
Maranhão eu espero ainda fazê-lo. E o que é? Aqui hoje muito já se
escreveu, muito se escreve e muito se escreverá ainda sobre o quê?
Sobre a presença da mulher na vida pública maranhense. Mas o que eu
vejo são cacos da presença da mulher na vida pública, são pedaços da
vida pública, porque a mulher chegou aqui, quando foi que a mulher
chegou aqui? Ela chegou aqui em 1932 quando Getúlio Vargas, antes de
fechar o Congresso, criou o Código de Lei Eleitoral, no qual ele também
criou o quê? O voto secreto, que é tão combatido hoje, e o voto feminino.
No voto feminino de 32 nós elegemos duas deputadas estaduais, Rosa
Castro e Zuleide Bogéa. A Rosa Castro tinha até uma particularidade.
Dizem que, em 1928, ela foi até miss do Maranhão, aqui tem muitas
mulheres bonitas, mas o que eu gosto mais na mulher, na beleza também,
é a beleza espiritual. Pois bem, essa história da mulher na Assembleia
Legislativa ninguém ainda escreveu, Presidente, e tem que ser escrita a
história da presença da mulher no Poder Legislativo, tem que ser escrita.
Não pensem nós que a mulher já esgotou totalmente os seus direitos.
Agora que ela começou. Hoje o feminicídio, hoje a luta contra a violência
da mulher é um fato. E as mulheres que têm assento nesta Casa tem
essa obrigação, têm esse dever primeiro. Têm esse dever cívico. Têm
que acelerar, aumentar a luta em defesa da mulher maranhense nesta
Casa. Portanto, se João Evangelista, um homem do povo, humilde que
marcou a sua passagem por esta Casa mandando nosso Milson Coutinho
escrever a história do legislativo maranhense. E o Deputado César
Pires teve uma participação excelente, porque ele era Secretário, era
Presidente do Colégio do Legislativo e também exerceu grande influência
nesse trabalho que a Assembleia prestou ao Maranhão. Ele e o
Deputado também Joaquim Haickel. Pois bem, esse trabalho eu deixo
aqui encerrando esse pedido paterno, glamoroso. Se escreveu os 184
anos da Assembleia Maranhense. Se V. Exa. está resgatando através da
Maria Luz, que deu luz ao depoimento da pesquisa dessa Assembleia.
S tem essa equipe maravilhosa que merece os maiores encontros, faça
esse trabalho, Deputado. Mostre à sociedade, mostre à opinião pública,
mostre ao Maranhão todo. Nós temos 217 municípios e muitos não
sabem nem quantas mulheres tem aqui hoje. Dizem que elas têm até a
maioria na Mesa Diretora. Prepare uma equipe, faça uma comissão. Eu
estou pronto a dar a minha modesta colaboração. Vamos escrever a
história da mulher maranhense daqui desta Casa. Senhores deputados,
meu tempo está esgotado. Eu lamento que tenha tomado o tempo de
Vossas Excelências nessas pinceladas por alto do legislativo maranhense.
Mas creiam que este velho sai aqui, hoje, dessa canoa revigorado,
consciente de que eu prestei, continuo prestando os meus humildes
trabalhos para o Maranhão na glória do seu povo e na glória da sua
gente. Muito obrigado e bons trabalhos para todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Convido o Doutor Sálvio Dino para que receba o certificado
em razão da palestra que acabou de ministrar. Senhoras e senhores, já
partindo para a conclusão de nossa Sessão Solene, ainda há pouco eu
anunciei um vídeo sobre os 184 Anos da Assembleia. Mas aquele
vídeo, como vocês perceberam, era um vídeo do palestrante. Agora nós
assistiremos um breve vídeo sobre, agora, sim, os 184 Anos da
Assembleia Legislativa. Em tempo, registro a presença do
Excelentíssimo Senhor Desembargador do Tribunal Regional do
Trabalho, Fernando Belfort, e do Excelentíssimo Senhor Rubens Pereira
Júnior, Deputado Federal e Secretário de Estado das Cidades.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhor Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho,
Fernando Belfort e do Excelentíssimo Senhor Rubens Pereira Júnior,
Deputado Federal e Secretário de Estado das Cidades. Senhoras e
Senhores, realmente, hoje é um dia marcante para todos nós e uma
forma, de fato, especial de comemorar os 184 da Assembleia é esse

8

TERÇA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

resgate histórico que foi feito hoje. Não só com as palavras do Doutor
Sálvio Dino recuperando trechos marcantes de nossa história,
experiências e casos que muitos de nós não conhecíamos, como também
os senhores e as senhoras puderam conhecer também um pouco mais
da história do Legislativo, assim como deste trabalho que está sendo
iniciado e que agora vai ficar à disposição da sociedade que são todos
esses arquivos que, como disse a matéria que foi preparada, eles estavam
sendo perdidos. Agora estão recuperados, digitalizados e disponíveis,
não só aqui, mas em meio digital para que todos possam conhecer um
pouco mais da história da Assembleia que se confunde, em grande
parte, com a história do Maranhão. Nada melhor para comemorarmos
este dia onde resgatamos um pouco da nossa história do que nós
termos aqui a palestra do Dr. Sálvio Dino, que foi Deputado estadual,
inclusive teve o mandato cassado, assim como o Presidente da Academia
Maranhense de Letras, Benedito Buzar, que aqui está presente, também
teve o seu mandato cassado e são partes vivas da história do Legislativo
maranhense. Muito bem lembrado pelo Dr. Sálvio Dino aquela sessão,
que eu tive o prazer de estar presente já como Deputado, por iniciativa
do Deputado Arnaldo Melo, então Presidente desta Casa, que devolveu
simbolicamente o mandato àqueles Deputados que tiveram os seus
mandatos cassados. Mandatos aqueles que foram outorgados pelo
povo do Maranhão e que foram cassados pelo Regime de Exceção.
Aquele momento o Deputado Arnaldo foi realmente muito feliz, foi
uma iniciativa sua que ficou marcada na história do Maranhão. E, para
finalizar, neste momento por que passa o país, é muito importante que
todos nós, em especial as novas gerações, tenham essas informações
históricas para valorizar o processo democrático e para compreender
que não há nenhum caminho que não seja pelo caminho da política, e
que não há nenhum caminho que não seja preservando o Poder
Legislativo. Porque é aqui no Poder Legislativo que estão representadas
todas as forças da sociedade. É preciso que se diga e repita isso, porque
infelizmente nós vivemos tempos sombrios onde muitos, por não
conhecerem a história e o sofrimento que muitos passaram, ainda ousam
dizer que tem saudade do tempo da exceção, do tempo do regime
militar. Muito importante que todos tenham acesso às informações
para ver que a democracia, mesmo com os seus percalços e seus
problemas, é o único regime que permite que todos tenhamos liberdade
e que o Estado Democrático de Direito seja valorizado. Assim,
cultuemos a democracia, cada vez mais o Brasil precisa disso. Convido
os senhores e as senhoras para participarem de uma exposição, no
Salão Nobre da Assembleia Legislativa, em homenagem aos 184 anos
de sua instalação, cujo acervo integra o Memorial Parlamentar de
Proteção ao Patrimônio Histórico e Documental da Assembleia
Legislativa do Maranhão, instituído pela Resolução Legislativa 805/
2016 oriunda de Projeto n.º 026/2016, de autoria do Deputado César
Pires, a quem cumprimento pela brilhante iniciativa que hoje se
materializa a partir da proposta que V. Ex.ª apresentou e que o Plenário
da legislatura passada aprovou. Nada mais havendo a tratar, declaro
encerra a presente Sessão.

Ofício n.º 001 /2019 - GDMH
São Luís – MA, 25 de fevereiro de 2019.
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Comunicação de nomeação para cargo de Secretário de Estado
Senhor Presidente,
Venho por meio deste informar que fui nomeado para o exercício
do cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, devendo
o ato ser considerado a partir do dia 25 de fevereiro de 2019, conforme
documentação juntada em anexo. Assim, nos termos do que dispõe o
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art. 39, I, da Constituição do Estado, requeiro a adoção das providências
regimentais cabíveis.
Atenciosamente,
Márcio Honaiser
Deputada Estadual

Ofício n.º 001/2019 - GDAG
São Luís – MA, 25 de fevereiro de 2019.
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Comunicação de nomeação para cargo de Secretário de Estado
Senhor Presidente,
Venho por meio deste informar que fui nomeado para o exercício
do cargo de Secretário de Estado da Mulher, devendo o ato ser
considerado a partir do dia 25 de fevereiro de 2019, conforme
documentação juntada em anexo. Assim, nos termos do que dispõe o
art. 39, I, da Constituição do Estado, requeiro a adoção das providências
regimentais cabíveis.
Atenciosamente,
Ana dos Gás
Deputada Estadual
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