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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/04/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Rafael Leitoa

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. PARTIDO VERDE - PEN............................................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............6 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24.04.2018

I - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (MP. NºS 270/18)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 004/2018, DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 270/2018
(MENSAGEM Nº 08/2018), QUE ALTERA A LEI Nº 7.936, DE 14
DE JULHO DE 2003, QUE CRIA O FUNDO ESTADUAL PARA
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO EMENDA OFERECIDA PELA REFERIDA
COMISSÃO, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º
DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 037/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE ESTABELECE AS
DIRETRIZES PARA A INSTITUIÇÃO DA CAMPANHA
PERMANENTE SOBRE GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. (RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM); E DA COMISSÃO DE
SAÚDE – (RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO).
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

3. PROJETO DE LEI Nº 038/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL DE ORIENTAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. (RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM).
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE LEI Nº 032/18, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 12/18), QUE “ALTERA A LEI
ESTADUAL Nº 9.664, DE 17 DE JULHO DE 2012, QUE DISPÕE
SOBRE O PLANO GERAL DE CARREIRAS E CARGOS DOS
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA
E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL –

PGCE E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL Nº 9.299,
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS DAS CARREIRAS DE
ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO
GOVERNAMENTAL, DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E
DE FINANÇAS E CONTROLE, NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO ESTADUAL”. - COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO. – RELATOR DEPUTADO JÚNIOR
VERDE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

5. PROJETO DE LEI Nº 048/18, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 18/18), QUE “INSTITUI O
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À MULHER EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR”. - COM
PARECER EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, ACATANDO
SUBSTITUTIVO. – RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO
CAFETEIRA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 151/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PARNARAMA, PELA PASSAGEM DO SEU 68º (SEXAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA 16 E 19 DE ABRIL DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO, ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL. (2ª
SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 152/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
COLINAS, PELA PASSAGEM DO SEU 127º (CENTÉSIMO
VIGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA 16 E 19 DE ABRIL DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 161/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
EXMO. SENHOR FLÁVIO DINO, ENVIE CÓPIA DOS
COMPROVANTES COM OS GASTOS DA VIAGEM QUE
REALIZOU PARA A CIDADE DE CURITIBA EM VISITA
POLÍTICA. INDEFERIDO – EM CONFORMIDADE COM O ART.
159 DO R.I, A AUTORA RECORREU DA DECISÃO DA MESA,
AO PLENÁRIO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 167/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO
SOLENE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A ENTREGA
DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO REVERENDÍSSIMO PADRE CLÁUDIO SOUSA
FERNANDES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
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ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 168/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO
DIA 09 DE MAIO DE 2018, ÀS 11 HORAS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PARA “ENTREGA DE
TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE, À SENHORA
MIGUELINA PAIVA VECCHIO”. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 170/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO
DIA 28 DE JUNHO ÀS 11 HORAS, EM HOMENAGEM À
CULTURA POPULAR MARANHENSE, COM A ENTREGA DE
TÍTULOS E PLACAS DE HOMENAGEM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 169/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, SR. FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES QUANTO AOS ENDEREÇOS DAS “MAIS DE
700 ESCOLAS QUE PASSARAM POR ALGUMA
INTERVENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO,
REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO OU TOTALMENTE
CONSTRUÍDAS, PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA, DESDE
O INÍCIO DA GESTÃO FLÁVIO DINO”.  INDEFERIDO – EM
CONFORMIDADE COM O ART. 159 DO R.I, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO DA MESA, AO PLENÁRIO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 171/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CODÓ, PELA PASSAGEM DO SEU 122º (CENTÉSIMO
VIGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL
DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

14. REQUERIMENTO Nº 172/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BACABAL, PELA PASSAGEM DO SEU 98º (NONAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 176/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 063/2018, ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 023/2018,
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

16. REQUERIMENTO Nº 177/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE EM
HOMENAGEM AOS 65 ANOS DE EXISTÊNCIA DO SENAI

(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL),
NO MARANHÃO, EM DATA A SER AGENDADA, TENDO EM
VISTA A IMPORTÂNCIA DESSA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, A
INOVAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS
INDUSTRIAIS AO LONGO DE SUA HISTÓRIA.

17. REQUERIMENTO Nº 178/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO ORDINÁRIA,
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/2018, QUE CONCEDE A
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO REVERENDÍSSIMO PASTOR GILDENEMIR
LIMA DE SOUSA.

V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

18. REQUERIMENTO Nº 173/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SUBMETIDO A DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO O PARECER Nº 130/2018, REFERENTE AO PROJETO
DE LEI Nº 055/2018, ORIUNDO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE REJEITA A
REFERIDA PROPOSIÇÃO.

19. REQUERIMENTO Nº 179/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR Á
FAMÍLIA DE KÁTIA REGINA DE SÁ BRAGA, RESPONSÁVEL
PELO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE FALECEU
NO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 24/04/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 089/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que institui o Dia Estadual do Choro, a ser
celebrado em 23 de abril.

2. PROJETO DE LEI Nº 090/18, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que obriga os estabelecimentos públicos
e privados no Estado a inserir nas placas de atendimento prioritário o
Símbolo Mundial do Autismo e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 005/18, de autoria da Senhora Deputada Nina
Melo, que envia Moção de Apoio, dirigida à advogada colinense Ludmila
Ribeiro, pelas decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e pelo Superior Tribunal de Justiça, em benefício de seu
agressor.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 087/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a dança típica Cacuriá.

2. PROJETO DE LEI Nº 088/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/18,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Pastor Gildenemir Lima
de Sousa.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/18,
de autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que acrescenta a
alínea “K” ao art. 139 da Resolução Legislativa Nº 449, de 24 de junho
de 2004, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão criando a Medalha “Maria Firmina”.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/18,

de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título
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de Cidadã Maranhense à Senhora Denise Albuquerque por sua atuação
para o desenvolvimento social e ambiental no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 23 DE ABRIL DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte e três de abril de dois mil e
dezoito.

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

Macedo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE 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 JÚNIOR VERDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 089 / 18

Institui o dia estadual do Choro, a ser celebrado
em 23 de abril.

Art. 1º - Fica instituído o “Dia do Choro”, a ser celebrado,
anualmente, no dia 23 de abril.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de

abril de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O choro no Maranhão sempre foi presença cativa na cultura
local, seja como influência na música do estado, como informação,
base instrumental, ou na estrutura mesmo das crias de nossos melhores
compositores. Essa presença pode ser vista claramente nas obras de
Chico Maranhão, Cesar Teixeira, Joãozinho Ribeiro, Antônio Vieira,
Lopes Bogéa, Cristóvão Alô Brasil, Chico Saldanha, Josias Sobrinho,
Chico Canhoto, Chico Nô, Zeca Baleiro, entre muitos outros.

A evolução a partir do Maranhão é notória, destaca-se que o
autor da letra de Flor Amorosa (a música é de Joaquim Antônio Callado),
considerada oficialmente o primeiro Choro da História, é um
maranhense: Catulo da Paixão Cearense.

Cidades da Baixada como Viana, Cajari, Penalva, São Bento e
Bequimão, entre outras, são celeiros tradicionais de grandes chorões,
sendo incontestável a forte tradição musical e chorísta dessas praças
maranhenses. Regionais de choro, bandas de sopro, instrumentistas
virtuoses, escolas de música, dentre outras manifestações chorístas.

Importante destacar a longevidade do Regional Tira Teima,
que por mais de quatro décadas defende a bandeira do Choro, sendo
uma espécie de esteio de resistência chorística em terras maranhenses;
ressalta-se ainda, o trabalho do grupo Instrumental Pixinguinha, ligado
à Escola de Música do Maranhão, que promoveu a gravação do Cd
Choros Maranhenses, privilegiando nossos compositores, sendo uma
manifestação inequívoca da força e da beleza do choro no Maranhão.

Vale lembrar o nome de Francisco de Assis Carvalho da Silva,
o Six, cavaquinista e chorão maranhense, um dos fundadores do Clube
do Choro de Brasília, conhecido em todo o Brasil, tendo sido, em vida,
um dos maiores articuladores e divulgadores do gênero não só no Brasil,
mas em diversas partes do mundo.

Notória ainda a participação de dois importantes choristas
maranhenses, os violonistas João Pedro Borges e Joaquim Santos, no
capítulo mais revolucionário da história recente do choro nacional, que
foi a Camerata Carioca, influenciada por Radamés Gnattali, que mudou
a postura dos chorões ante as possibilidades amplas do choro.

O Choro como movimentação instrumental tem sido uma
manifestação musical que ocupa os palcos e microfones da Ilha todos
os dias, todas as semanas, todos os meses do ano, inclusive por uma
nova geração de chorões que se articula com os chorões mais antigos
enriquecendo ainda mais a atual cena Choro maranhense. Frente a tal
força cultural e representatividade estadual, nada mais acertado que
instituir o dia estadual do choro, a ser celebrado anualmente no dia 23
de abril.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
abril de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 090 / 18

OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS
E PRIVADOS NO ESTADO A INSERIR NAS
PLACAS DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO O
SÍMBOLO MUNDIAL DO AUTISMO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Art.1º Os estabelecimentos públicos e privados no Estado
ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo
mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, conforme
anexo.

§1º Entende-se por estabelecimentos privados:
I - supermercados;
II - bancos;
III - farmácias;
IV - bares;
V - restaurantes;
VI - lojas em geral; e
VII - similares.
§2º Os estabelecimentos que não cumprirem a presente Lei

sofrerão sanções e multas a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.



TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2018                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 26 de março de 2018. -
CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Pelo presente, na observância das disposições regimentais,
encaminho para análise de Vossas Senhorias o Projeto de Lei que
OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO
ESTADO A INSERIR NAS PLACAS DE ATENDIMENTO
PRIORITÁRIO O SÍMBOLO MUNDIAL DO AUTISMO e dá
outras providências.

Esse projeto de lei pretende tornar obrigatória a inclusão do
símbolo mundial do transtorno do espectro autista em todas as placas
de atendimento prioritário nos órgãos públicos e nas empresas privadas
no Estado do Maranhão. O texto foi formulado em consonância com a
legislação que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

A Lei abrange a todos os Órgãos Públicos que possuem
atendimento prioritário e os estabelecimentos privados, como por
exemplo, supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e
similares, que terão o dever de acrescentar o símbolo que se configura
como uma fita, feita de peças de quebra-cabeça coloridas.

Cabe ressaltar, que o Poder Executivo Estadual regulamentará
esta norma, para facilitar a orientação, a fiscalização e o cumprimento
de seus dispositivos. Dessa forma conto com o apoio dos meus pares
na aprovação desse projeto de lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 26 de março de 2018. -
CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 005 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de Moção de Apoio,
dirigida à advogada colinense Ludmila Ribeiro, pelas decisões exaradas
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em benefício de seu agressor.

O posicionamento jurídico constante em ambas as decisões
repercute negativamente no campo do combate à violência contra a
mulher, porque fragiliza a execução das políticas públicas voltadas
para a dignidade do público feminino e vai de encontro à tendência
mundial de coibir tal conduta

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 18 de abril de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

REQUERIMENTO Nº 177 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência que, depois de ouvido o Plenário desta Casa, seja realizada
uma Sessão Solene em Homenagem aos 65 anos de existência do
SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) no
Maranhão, em data a ser agendada, tendo em vista a importância
dessa instituição de ensino para a educação profissional e tecnológica,
a inovação e a transferência de tecnologias industriais ao longo de sua
história.

Na mesma mensagem pedimos, também, que se destaque as
seguintes premiações nacionais:

1° lugar no Grupo 3 com participação de 13 DR- Brasil mais
produtivo- 2017;

1° lugar- Olimpíada do Conhecimento na Ocupação de
Panificação para Pessoas com Deficiência – 2014/2016;

3° lugar - Regras de Desempenho -2014;
3º lugar - Wordskill- 2015;
5° lugar - Sistema de Avaliação do SAEP (Sistema de Avaliação

da Educação Profissional) – 2016.
O SENAI/MA realizou, nos últimos 65 anos, mais de 650.000

matrículas no Maranhão nos seus principais projetos e programas.
Possui sete centros de Educação Profissional e Tecnológico em São
Luís, Açailândia, Bacabal, Balsas, Caxias e Imperatriz e possui oito
Unidades Móveis: Panificação (duas); Vestuário; Refrigeração e
climatização; Automação; Construção Civil; Soldagem e Inclusão Digital.
Recentemente inaugurou a unidade Laboratório Aberto com o objetivo
de incentivar a inovação e o empreendedorismo.

A gestão do SENAI/MA é conduzida pelo Presidente do
Conselho Estadual, Edilson Baldez das Neves, também Presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) e Marco
Moura da Silva, Diretor Regional.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio
MANUEL BECKMAN, São Luís, 19h de abril de 2018 – FÁBIO
BRAGA– Deputado Estadual – SD.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.04.18
EM: 23.04.18

REQUERIMENTO Nº 178 / 18

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução
Legislativa n° 025D 2018, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Reverendíssimo Pastor Gildenemir Lima de
Sousa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE ABRIL DE 2018. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.04.18
EM: 23.04.18

REQUERIMENTO Nº 179 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família de
Kátia Regina de Sá Braga, responsável pelo setor de taquigrafia da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que faleceu no dia 17
de abril do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 23 de abril de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.04.18
EM: 23.04.18

INDICAÇÃO Nº 270 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
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a Empresa da CLARO, para que efetue com a maior brevidade possível,
a instalação de TORRE de telefonia móvel (celular) no Povoado Presa
de Porco, município de Buriticupu/MA.

Considerando que a comunicação é fator primordial ao
desenvolvimento social, solicitamos por meio desta Indicação a
instalação de uma torre de telefonia móvel no povoado acima
mencionado, tendo em vista os inúmeros transtornos que as famílias
que residem na localidade sofrem em razão da impossibilidade de
comunicação.

O Povoado Presa de Porco, localizado a cerca de 63 km da sede
do município de Buriticupu, sendo considerando um dos mais
populosos, contando com aproximadamente 3 (três) mil famílias, que
sofrem, diariamente, com problemas relativos à comunicação, visto
que não existe nenhuma operadora de telefonia móvel que atenda a
região, interferindo diretamente no desenvolvimento econômico e social
da municipalidade.

Isto posto, visando contribuir para uma melhoraria nas
condições econômicas, sociais e até mesmo culturais dos seus
habitantes, faz-se necessário, em caráter de urgência, a instalação de
uma torre de telefonia móvel no referido povoado, justificando assim a
presente demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 15 de abril de 2018 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 271 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de
Açailândia, o Sr. Juscelino Oliveira e Silva, com cópia para a
Secretária Municipal de Educação, a Sra. Maria Luisa Oliveira
Vieira, para que realize em caráter de urgência, a reforma das estruturas
físicas das escolas da rede municipal de Açailândia, neste Estado.

É sabido que a educação representa papel fundamental para o
desenvolvimento de um indivíduo. Relevância refletida quando da
elaboração da Carta Magna de 88, que elencou a educação, assim como
a saúde, o trabalho, a moradia, entre outros, como direito social.  Desse
modo, a educação pode e deve ser exigida dos órgãos competentes
quando esse direito for violado ou desrespeitado.

Destarte, considerando a necessidade de atender as demandas
dos munícipes de Açailândia e ainda, partindo do compromisso de
promover o desenvolvimento local na perspectiva da qualidade de
educação, concebendo o quantitativo de alunos a serem atendidos,
propiciando o atendimento pelo setor público do acesso à infraestrutura
necessária para o ensino, é que se justifica a presente proposição.

No contexto, tem-se que as instalações das escolas da rede
municipal estão deterioradas e sem estrutura para contemplar
adequadamente os alunos, visto que apresentam uma série de problemas
que maculam o ambiente de ensino, como buracos nos telhados,
rachaduras nas paredes e portas quebradas, infiltração e vazamento
nos banheiros, entre outros, como é o caso das Escolas José Egídio
Pontal, Almirante Barroso e Eduardo Pereira Duarte.

Ressalta-se que as referidas informações foram prestadas pela
comunidade local, reiterando a necessidade de providências para o
alcance de condições estruturais capazes de satisfazer o direito social
à educação, malferido pelas precárias condições das instituições de
ensino, deixando à mercê pais e alunos, que precisam, diariamente, se
dirigir à um ambiente escolar inabilitando para recepcionar a presente
demanda.

Por fim, é sabido que a educação é a melhor ferramenta para
desenvolver uma geração de indivíduos responsáveis, contribuir para
o desenvolvimento de bons seres humanos, e trazer uma mudança

positiva para a sociedade. A educação esclarece a diferença entre o
certo e o errado, e ajuda a imbuir na juventude boas virtudes. Assim,
como forma de fomentar a educação em todas as regiões do Estado,
torna-se imprescindível a apresentação desta indicação.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 02 DE ABRIL DE 2018–
JUNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 272 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, e para o
Secretário de Estado do Esporte e Lazer, o Sr. Hewerton Carlos
Rodrigues, para que proceda com a construção de uma quadra
poliesportiva no povoado Batavo, município de Balsas, neste Estado.

Considerando que o direito ao lazer é assegurado a todos os
cidadãos pela nossa Carta Magna, solicitamos por meio desta Indicação
a construção de uma quadra poliesportiva no povoado Batavo,
localizado a 200km da sede do município de Balsas/MA.

Sopesando que o referido povoado conta com aproximadamente
3.000 (três mil) habitantes, e que o único local passível de utilização
para os fins esportivos e de lazer, encontra-se abandonado e em situação
precária, sem qualquer infraestrutura, trazendo perigo à população
devido ao acúmulo de água, proliferação de mosquitos e insegurança, é
que se torna indubitável o atendimento do presente pleito, para
assegurar a qualidade de vida aos moradores do Povoado Batavo, em
Balsas/MA.

Destarte, a ausência de uma quadra poliesportiva no município,
representa um enorme prejuízo a sua população, tendo em vista o
papel educativo e social que a prática de esporte pode proporcionar.
Ademias, o envolvimento com o esporte e o lazer, seja de forma pratica
ou apenas como um entretenimento aos fins de semana, possibilita
uma maior integração entre as pessoas, fomentando assim a inclusão
social e o combate a marginalização tão crescente entre os jovens.

Isto posto, é preciso assegurar à população, seus direitos quanto
cidadãos. Desta forma, faz-se necessário em caráter de urgência a
construção de um local especifico para práticas esportivas e lazer no
aludido povoado, justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 04 de abril de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 273 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Ministro
das Cidades, o Sr. Alexandre Baldy, com cópia para o Ministro de
Estado da Integração Nacional, o Sr. Antônio de Pádua Andrade,
para o Ministro de Desenvolvimento Agrário, o Sr. Osmar Terra,
para o Diretor da Secretaria Nacional de Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Francisco Araújo, e para o Coordenador Estadual
de Proteção e Defesa Civil,  o Sr. Izac Muniz Matos, para que
adote, em caráter de urgência, as medidas legais e administrativas
necessárias para atendimento emergencial (destinação de recursos,
disponibilização de cestas básicas, entre outros) dos municípios
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maranhenses atingidos pelas fortes chuvas no Estado, quais sejam,
Marajá do Sena, Pedreiras, Trizidela do Vale, Presidente Vargas, Brejo,
Bacabal, Imperatriz, Tuntum, Caxias, Codó, São João do Sóter, São
Luís Gonzaga e Lago dos Rodrigues.

O recorrente problema das enchentes, provocada pela
exorbitante precipitação pluviométrica no Estado, volta a se repetir no
corrente ano de 2018, com consequências cada vez mais calamitosas e
preocupantes. E segundo dados do Núcleo de Meteorologia da
Universidade Estadual do Maranhão, a previsão é de que ainda seja
ultrapassado a média histórica de chuvas do período.

O fenômeno natural das chuvas, provocou o aumento do nível
acima do normal de alguns rios que cortam diversos municípios do
Estado, citamos como exemplo, o Rio Mearim que corta o município
de Trizidela do Vale e o Rio Itapecuru que passa por Codó.  Por conta
desse aumento, várias cidades já decretaram estado de emergência e
outras estão em estado de alerta, como as cidades de Rosário, Timbiras,
Cantanhede, Nina Rodrigues, Paulino Neves e Araioses, perfazendo o
total de 2,2 mil famílias que já foram atingidas ou estão desabrigadas,
segundo estimativas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

É sabido que as contabilizações de prejuízos vão desde o
isolamento de cidades, como ocorreu em um trecho da BR-135, no
perímetro entre os municípios de Dom Pedro e Presidente Dutra, à
destruição de casas, comércios e prédios públicos, com a consequente
alocação das vítimas para abrigos cedidos pelas respetivas prefeituras
ou em casa de familiares.

Destarte, é indispensável a intervenção de todas as esferas de
poder, sobretudo do Governo Federal, para que, paralelamente ao
Governo do Estado e as prefeituras dos municípios acometidos, sejam
organizadas ações voltadas ao atendimento das famílias desabrigadas,
bem como a execução de medidas relacionadas às questões ambientais,
epidemiológicas e sanitárias, e a recuperação da infraestrutura das
cidades atingidas.

Assim, com intuito de atender a população que tem sofrido
com as chuvas e atuar na redução de danos, oferecendo suporte para as
famílias que se encontram desabrigadas em todo o Estado, sobretudo
na região do Médio Mearim, é que se torna imprescindível o
atendimento da presente proposição.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 19 de abril de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 274 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvida a Mesa Diretora,  seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,  Dr. Flávio
Dino, para que solicite e autorize o Magnifico Reitor Professor
Doutor Gustavo Pereira Costa – Reitor da UEMA, a implantar a
Universidade Estadual da  Baixada Maranhense - MA.

Considerando que é de grande relevância para os alunos da
baixada maranhense está Universidade  contribuirá na formação dos
mesmos,  que passarão a ter em toda região da baixada um incentivo
para o desenvolvimento  na áreas da Educação, tornando-se
desnecessário o deslocamento dos alunos para outras cidades e  também
irá contribuir na área  educacional em  suas  potencialidades.

Na qualidade de representante do Estado e da baixada
maranhense neste Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, o
Governador, atenção especial ao nosso pleito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 18  de abril de 2018. – JOTAPINTO - Deputado
Estadual - PEN – PATRIOTA

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 275 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvida a Mesa Diretora,  seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,  Dr. Flávio
Dino, solicitando e autorizando o Secretaria de Estado  e
Desenvolvimento social - SEDES  a implantar  um  Restaurante Popular
no município de Matinha Ma.

Visando beneficiar a população deste município com geração
de emprego e    renda, que é de grande importância que ira abrangir esta
região e  a todos aquele que visitar este município  terá uma refeição  de
qualidade e de um valor bem quisitivo financeiro  bem pequeno.

Na qualidade de representante do Estado e da baixada
maranhense neste   Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, o
Governador, atenção especial à nosso pleito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 19  de abril de 2018. – JOTAPINTO - Deputado
Estadual - PEN - PATRIOTA

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 276 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvida a Mesa Diretora,  seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,  Dr. Flávio
Dino, solicitando e autorizando o Diretor do Procon a fazer o
deslocamento do caminhão VIVA CIDADÃO, para  a emissão de
documentos  no município e nos povoados de  de Imperatriz   de MA.

Visando beneficiar a população dos  povoados  e as  seguintes
comunidades indigenas Lagoa, Quieta, Chu, Pé,Juca, Rau e Funil
, e a todas as pessoas desta região, que estão  precisando da emissão
dos seguintes documentos: Registro de Nascimento, Carteira de
Identidade, CPF e Titulo de Eleitor, este pleito irá   atender  Adultos,
Jovens e  Crianças que não tiveram oprivilégio de tirar  estes
documentos,  um total de 236 pessoas que serão atendidas  com o
Programa do  Viva Cidadão.

Na qualidade de representante do  neste Parlamento Estadual,
solicito de Sua Excelência, o Governador, atenção especial ao nosso
pleito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 19  de abril de 2018. – JOTAPINTO - Deputado
Estadual - PEN - PATRIOTA

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 277 / 18

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Cleyton
Noleto, a presente Indicação, para solicitar destes, em regime de
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urgência, a Recuperação asfáltica de 22 Km da Rodovia MA-256
entre os Municípios de Dom Pedro e Gonçalves Dias, neste Estado.

A presente Indicação objetiva a execução de serviços de
recuperação do trecho de 22 km da Rodovia MA- 256 entre os
municípios de Dom Pedro e Gonçalves Dias, a qual se encontra
deteriorada e em péssimas condições de trafegabilidade. É que com o
corte da BR – 135 entre os municípios de Dom Pedro e Presidente
Dutra, o que ocorreu em decorrência das chuvas e enchentes no estado,
a referida MA foi usada de forma intensiva por veículos pesados como
desvio até a BR – 226 em Presidente Dutra. O uso intensivo da MA –
256, no trecho de Dom Pedro a Gonçalves Dias, deixou a MA em sua
quase totalidade destruída, agravada inclusive pelas chuvas intensas
que caem naquela região e, de resto, em todo o Maranhão. Trata-se de
uma rodovia essencial para o fluxo de pessoas, bens e serviços entre os
municípios de Dom Pedro e Gonçalves Dias daquela região cortando,
inclusive, vários Povoados como Centro do Primo, Tabocas e o Centro
do Rosa.

Mesmo já tendo sido resolvido o corte da BR – 135 entre Dom
Pedro e Presidente Dutra, o fato é que a MA – 256, entre Dom Pedro
e Gonçalves Dias, agora precisa de recuperação imediata, pois se
encontra sensivelmente destruída, principalmente pelo período chuvoso
e, especialmente, pela forte intensificação do fluxo de veículos pesados
que a usaram como desvio. Desta forma, por se tratar de uma rodovia
estadual muito importante para circulação dos habitantes e escoamento
da produção agropecuária, de bens e serviços entre os municípios de
Dom Pedro, Gonçalves Dias, Eugênio Barros, dentre outros, solicito
ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino a imediata
recuperação asfáltica da Rodovia MA – 256 no trecho entre Dom
Pedro e Gonçalves Dias. É o que se pede.

São Luís (MA), 19 de abril de 2018. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 278 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente a construção de poço artesiano com sistema simplificado
de abastecimento de agua no povoado Centrinho, município de São
João Batista – Ma.

A presente indicação atende os anseios dos moradores do
povoado. Os cidadãos que residem na localidade não possuem
abastecimento regular de água potável, o que vem ocasionando, frente
tão básica necessita, prejuízos à toda a população local. Ressalta-se
que a construção do referido poço beneficiará toda a comunidade,
assim como aqueles que residem na região de entorno, visando assim
garantir o mínimo existencial digno aos cidadãos do povoado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
abril de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Transferidos da sessão anterior: Deputado Neto
Evangelista. Ausente. Deputado Wellington do Curso, também
transferido da sessão anterior. Deputado Wellington do Curso também
ausente. Inscritos no Pequeno Expediente de hoje: Deputado Cutrim,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Quero cumprimentar aqui meu amigo Antônio Pereira, ex-
deputado e amigo de muitos. Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, internautas, TV Assembleia. Os fatos
que trago a esta Casa são de natureza gravíssima, são de uma gravidade
extrema e revelam a podridão do sistema de segurança pública do
nosso estado. Neste último final de semana, fui surpreendido, assim
como também todos os senhores e a sociedade em geral, principalmente
do nosso estado, com um vídeo amplamente divulgados nos meios de
comunicações e mídias sociais no qual um policial militar, em
depoimento a um juiz federal desta jurisdição, revela ter sofrido tortura
psicológica para que fizesse uma delação premiada que envolvesse o
nome do Deputado Raimundo Cutrim e de delegados da Polícia Civil
numa organização criminosa. Poderia encerrar aqui esse discurso, pois
por si só seria suficiente para V. Ex.ªs dimensionarem a gravidade da
situação pela qual passa a segurança pública no nosso estado. A minha
vida inteira foi dedicada à segurança pública como delegado da Polícia
Federal, como secretário de Segurança pública deste Estado e aqui,
nesta Casa, no exercício do mandato confiado pelos maranhenses. Tenho
na segurança pública a minha preocupação primeira, apesar de tudo
isso, conforme revela o vídeo do depoimento do soldado da Polícia
Militar, Fernando Paiva Morais Júnior. Por bem pouco, não sou
transformado em um bandido como integrante de uma organização
criminosa. E aí, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
surge a mais grave das inquietações: se eu sou delegado da Polícia
Federal, fui secretário de Segurança pública por muitos anos e hoje
estou deputado, por pouco não tenho o nome lançado na lama como
criminoso, como integrante de uma quadrilha, ou seja, associação
criminosa, então a que tipo de abusos não estão submetidos os demais
cidadãos? Respondam. Como é possível garantirmos a segurança dos
cidadãos se os responsáveis por tal missão, sem constrangimento e
sem vergonha na cara, tentam imputar a prática de crimes a um
deputado estadual, um representante do povo, que está lá a salvo da
sanha criminosa e do arbítrio que tem as autoridades do Estado quando
essas autoridades usam o poder em benefício próprio e para destruir a
vida dos cidadãos? Essa é uma questão, Senhor Presidente: quem estará
a salvo dos crimes oficiais quando, conforme revelou o áudio e vídeo
do policial, tem a audácia de tentar incriminar um deputado estadual. E
mais que isso, um deputado da base do governo que passou a vida
inteira se dedicando a combater a criminalidade em nosso Estado e
outros da Federação. Essa é uma prática de governo? Tenho certeza
que não. Essa, eu tenho certeza, que não é a do nosso governador. Usar
o poder de polícia para aniquilar cidadãos não importando quem foi,
quem é na vida. Ninguém! Imagine se o policial tivesse concordado
com a trama criminosa? Como eu digo, um raio não cai duas vezes no
mesmo lugar! Eu nunca vi falar isso que um raio caísse duas vezes no
mesmo lugar. Mas tudo bem. O passo seguinte seria pedir a minha
prisão, por crimes forjados por mentes doentias, calcados em torturas,
promessas de livramentos de pessoas que se encontram presas,
prevaricação, coação no curso do processo, associação criminosa, abuso
de autoridade, atos de improbidade administrativa, desvio de função e
organização criminosa. Repito, senhoras e senhores deputados, quem
estará seguro diante desse tipo de coisa? Pouco antes da divulgação
desse vídeo a matéria dava conta de um possível e criminoso
levantamento de dados sobre preferências políticas dos cidadãos do
interior do Estado a cargo da Polícia Militar. A notícia comprovada por
meio de documentos oficiais, ofícios e memorandos circulares,
recomendando o monitoramento dos cidadãos foi negado de imediato
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pelo Governador do nosso Estado, Flávio Dino, que atribuiu a conduta
criminosa à iniciativa do militar que encomendou o serviço sujo. Mas
pergunto: como posso dar crédito na informação, que está posta na
qual um policial militar preso é torturado e tentado a prestar depoimento
falso contra um deputado estadual? Senhor Presidente, senhoras e
senhores deputados, esta Casa não pode fingir que tais fatos não
ocorreram. Os ofícios e memorandos circulares da Polícia Militar estão
aí divulgados na mídia, inclusive em rede nacional o vídeo narrando a
trama sórdida e covarde para infirmar um deputado. Está aí para ser
conferido por qualquer um. São situações que cobram um
posicionamento sério de todos nós, o Poder Executivo, por meio da
Secretaria de Segurança Pública, extrapolou as suas atribuições e não
podemos silenciar. Hoje, sou a vítima, amanhã será qualquer um dos
senhores, seus familiares, seus amigos e qualquer um cidadão. Esta
Casa precisa cobrar com urgência uma posição do Poder Executivo,
este é o nosso dever e a nossa obrigação. É importante frisar que a
tentativa criminosa do Secretário de Segurança Pública tentando me
envolver em uma quadrilha ou associação criminosa de contrabandistas
representa uma frustração pessoal, por não corresponder com a
Segurança Pública do Estado, reflete em uma irresponsabilidade sem
precedentes quanto à sua função pública. Quando fui Secretário de
Segurança Pública, por mais de dez anos, neste Estado, tive o cuidado
de controlar todas as atividades, autoridades ligadas à segurança pública.
Um Comandante de Polícia Militar ou seus subordinados não tomariam
iniciativa de publicar um ofício ou memorando circular de fiscalizar, de
fiscalização de atividade polícia sem autorização minha, à época. O
que presenciamos hoje é um Secretário de Segurança Pública
desequilibrado, que chega ao ponto de comprometer o Governo do
Estado, do qual sou amigo pessoal e aliado, sua permanência no cargo
fragiliza o respeito ao Governador do Estado, ao ponto de suas
atribuições, de suas ações e omissões, chegarem às redes nacionais, e
inclusive ao Fantástico. Que vergonha para o nosso povo. Governador,
a permanência de Jefferson Portela compromete o seu governo,
desrespeita a Assembleia, quando, por questões pessoais, tenta
criminosamente envolver um membro deste Poder, que represento e
que confio, que é o Presidente desta Casa, tomará as medidas cabíveis
e necessárias, que o caso requer, confio no governo que faço parte e
espero que, como foram exonerados os responsáveis da circular, que
seja também exonerado da função de Secretário de Segurança Pública,
de nossa história, o senhor Jefferson Portela. Flávio Dino, V. Ex.ª tem
o governo, tem o seu nome e sua história a preservar. Senhor Presidente,
aqui encerramos as nossas palavras, e peço aos colegas, aos 41
deputados, vamos fazer uma CPI, vamos assinar para que tenha a
assinatura dos 42 deputados, para que a gente possa trazer isto a
limpo, para que fatos desta natureza não possam mais ocorrer em
nosso Estado. Chegamos ao cúmulo, porque se a pessoa tem um
problema pessoal contra A, B, ou C, isso é uma vergonha nacional.
Vamos, urgentemente, eu queria que um dos colegas aí encabeçasse
aqui uma CPI. A primeira e a segunda assinaturas seriam a minha para
que a gente possa ir a fundo, para que a gente possa colocar em pratos
limpos esta vergonha nacional do Maranhão. Era só isso, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica. Disse Jesus: “Bem-aventurados os que
têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos”. Mateus 5.6.
Com este mensagem bíblica, nós saudamos o Exmo. Senhor Presidente,
Deputado Othelino Neto, em cujo nome quero cumprimentar todos os
nobres parlamentares, a imprensa, a galeria e todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão. Deputado Cutrim, essa
mensagem bíblica de hoje é muito pertinente à sua defesa, até porque
bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça. É importante,
senhoras e senhores, nós defendermos sempre os princípios da justiça
norteados com aqueles que até deram a vida em nome da liberdade de
imprensa, de comunicação, de expressão, liberdade plena da sociedade,

além da defesa do nosso território. Recentemente, nós estivemos
comemorando o Dia do Policial Civil e Militar e, no dia 21 de abril,
senhoras e senhores, foi comemorado o Dia da Liberdade, o dia daqueles
que dão a vida, por isso que Tiradentes é o patrono da Polícia Militar
e da Polícia Civil, porque é aquele que deu a vida por esta sociedade
defendendo princípios de direito, defendendo a liberdade, defendendo
a sociedade. Essa defesa deve ser comemorada e não é possível que em
plena democracia, e aqui ainda há pouco se pronunciou o Deputado
Cutrim, a quem quero estar solidário, precisamos de fato apurar todos
esses acontecimentos, esses eventos recentes. Faço também aqui esta
defesa dos princípios da democracia porque eu entendo que a liberdade
é algo essencial. Quando nós temos, no processo democrático de direito,
oposição, situação, o que não convém, é claro, é colocar barreiras. Nós
precisamos criar pontes de diálogo, de interação. Devemos defender
nesta Casa permanentemente. É claro, Deputado Cutrim, que quando
um policial militar formaliza aquela iniciativa e solicita que alguém
proceda ou os seus comandados procedam para com informações
pertinentes à questão de opositores políticos, isso cria um fato realmente
estranho, um fato que deve ser apurado, investigado, porque, como já
disse, estamos em um processo de liberdade plena. Eu acredito que o
governo defenda este princípio de liberdade, mas é um fato noticiado,
notório, que precisamos esclarecer. Aqui eu quero também deixar essa
mensagem até porque nós defendemos, enquanto policial, o direito e,
como deputado, mais ainda defendemos esse direito que todos têm de
poder se manifestar, a manifestação livre do exercício democrático. E é
por isso que no dia 21 de abril comemoramos o Dia do Policial Civil. E
tivemos também uma notícia vinculada, que não foi positiva, o sindicato
expressando a sua indignação em relação aos anos de não avanço da
categoria. É importante também aqui estar solidário a essa categoria
importante para o estado do Maranhão. Estou solidário a ela
considerando que sou policial e a minha solidariedade se faz pertinente
à interação. É preciso criar interação entre o governo de forma
permanente e as entidades representativas de classe, eu defendo essa
postura. Por isso que várias vezes eu estive com o Sindicato da Polícia
Civil, o sindicato anterior que será presidido pelo Presidente Eleudo
por muitas vezes no Palácio, com diálogo com Secretários, buscando a
interação, buscando o avanço para a categoria. Como também estive já
com o sindicato recente, comandado pelo Elton John, com toda sua
equipe já também buscando essa interação. É claro que, às vezes, o
meio que se utiliza para manifestação indignação pode não ser o meio
adequado e não vou questionar qualquer que seja o meio. Mas quero
questionar o fim, o fim seria o fim necessário para o entendimento
daqueles que no dia a dia trabalham por essa sociedade, que dão a vida
por essa sociedade, policiais militares, policiais civis que querem
melhorias salariais. É por isso que defendemos e V. Exas sabem muito
bem disso. Recentemente defendemos as gratificações no que se refere
às promoções para os policiais militares, tanto aos BM’s quanto os
PM’s, policiais bombeiros militares como policias militares. Por quê?
Porque defendemos permanentemente hoje avanços da Corporação
porque entendemos que um policial bem remunerado vai defender,
certamente, com mais veemência a sociedade. Mas não é só pelo valor
não, é pelo reconhecimento. Aqui não estou falando de valores, estou
falando do reconhecimento das Polícias. Por isso que nós, aqui nesta
tribuna, parabenizamos a todos os policiais, indistintamente, policiais
militares, civis pela passagem do dia desses que são guerreiros, que são
os mártires da sociedade moderna. São mártires porque dão as próprias
vidas em defesa da sociedade e esse reconhecimento tem que vir. E,
repito, reconhecimento se faz com essa participação no diálogo, na
interação entre governos e entidades representativas. É por isso que
temos esse papel aqui de interlocutores. Já fizemos algumas vezes e
vamos continuar cobrando para que o governo de fato receba o sindicato,
ouça, acolha suas reivindicações e veja o que é possível, dentro de um
panorama econômico da atualidade, é claro que há um desgaste, mas
que há que se pensar nas questões salariais, até porque vamos
retroalimentar a sociedade. O servidor público bem remunerado devolve
para a sociedade os erários. Por quê? Se ele não tinha condições de
comprar um carro, ele compra um carro, ele compra sua moto e com
seu veículo ele vai abastecer no posto de gasolina, o dono do posto vai



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2018 11
receber mais veículos e vai ter que contratar mais pessoas. Ou seja, há
uma retroalimentação da sociedade daquele servidor bem remunerado.
Por isso defendemos aqui, no dia 21 de abril, muito justa esta nossa
homenagem a todos os policiais, mártires desta sociedade, que lutam
em defesa de um Estado melhor. E é por isso que temos, também, não
que comemorar, mas que refletir nessa data. Refletir pela liberdade de
expressão, pela liberdade defendida realmente por aqueles como também
pela falta, às vezes, da opressão que aqui eles possam criar e aí é o que
temos que coibir e que o Governo tem que tomar uma posição, de fato,
para evitar que fatos isolados como aquele aconteçam no nosso Estado,
porque o que deve prevalecer é a democracia. E viva a liberdade!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cutrim, dizer a V. Ex.ª que ao saber, que ao tomar
conhecimento das notícias que foram veiculadas, de imediato, liguei
para o Secretário de Segurança e pedi ao Secretário que viesse à
Assembleia, para que pudesse conversar comigo. Pedi que me
acompanhassem na conversa o Deputado Rogério Cafeteira e o
Deputado Glalbert Cutrim, para que me explicasse e me desse detalhes
dessa ocorrência. Sem fazer, Deputado Cutrim, nenhum juízo da
conversa que nós tivemos, é claro, enfatizando a nossa solidariedade a
V. Ex.ª, o Secretário Jefferson nos disse na conversa que, em nenhum
momento, tratou com o policial que está preso e quanto mais exigindo
dele que o incriminasse ou incriminasse outras pessoas. Estou fazendo
este relato, apenas porque era minha obrigação, enquanto Presidente
da Casa, convidar o Secretário para que ele nos desse explicações sobre
as notícias. Então, Deputado Cutrim, esta Presidência e esta Casa
estão à sua disposição para quando V. Ex.ª desejar fazer novos
esclarecimentos sobre este tema.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM – Senhor
Presidente, eu agradeço aí pela preocupação, agora é um fato que causa
espécie, veja bem, a figura do Secretário de Segurança é uma figura
iminentemente administrativa, eu fui secretário por mais de 10 anos.
Primeiro que é um preso federal. Segundo, o secretário ir buscar o
preso no quartel. Tem ofício do juiz mandando? Porque o preso está lá
da decisão do juiz. Tem o oficio do juiz? E ele é testemunha de acusação.
O que ele fazia lá dentro do Ministério Público juntamente com... E
têm outras indagações. O certo é que foi um caso gravíssimo e eu
desafio aqui o Maranhão todo e deputados a provar essa ou outra
qualquer irregularidade minha e eu solicito ao Senhor Presidente para
que a gente possa abrir uma CPI e que assinem todos os 42 deputados,
isso aí é uma emenda que eu confio na sua Presidência, eu acredito que
todos os colegas, iniciando pelo Presidente, nós temos 42 assinaturas,
pela primeira vez, na história do Maranhão, para que a gente possa
abrir uma CPI, eu não quero nem participar, eu quero que se apure e
esclareça, que isso é um fato gravíssimo. Eu tive aqui levantando, são
vinte itens de irregularidades que hoje vêm esses fatos. Agora, querer
incluir um deputado num negócio absurdo, como fizeram aqui no
passado, que depois da quinta vez que eu briguei, briguei para reabrir
o caso de Décio Sá, reabriram, e vocês vão ver o resultado - vão ver o
resultado. Agora é como eu digo sempre aos senhores: Um raio não cai
duas vezes no mesmo lugar. Então, vamos aqui abrir uma CPI com 42
assinaturas, vamos apurar, vamos chamar procuradores, chamar o
secretário, todos os presos e esclarecer, pois essas coisas não podem
ficar no disse me disse, o governador não pode estar tendo um desgaste
desses por um secretário desequilibrado e irresponsável, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Graça Paz, permutando com o Deputado Roberto
Costa, por cinco minutos, sem apartes. Vossa Excelência tem cinco
minutos do Pequeno Expediente. Vossa Excelência vai à tribuna?
Deputado Roberto vai logo após a sua fala, Deputada Graça Paz.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente Deputado Othelino, Deputado Glalbert.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Assim
que for oportuno, acho que no final do Pequeno Expediente, que V.
Ex.ª suspenda a sessão para podermos felicitar o Deputado Rafael que
aniversariou no dia de ontem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bem lembrado, Deputado Glalbert. Faremos em seguida.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente Deputado Othelino, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, galeria, servidores desta Casa, senhores
da galeria, obrigada pela presença acompanhando aqui o nosso trabalho.
Venho a esta tribuna, Senhor Presidente e senhoras parlamentares,
com profunda preocupação diante das notícias que recentemente
abalaram o nosso estado e tomaram repercussão nacional, para com
muita indignação ler uma carta enviada ao meu gabinete por um ex-
prefeito do interior do Maranhão que não quis assinar a carta com
receio, e com toda a razão, de sofrer mais perseguições por parte do
governo do Estado e sua polícia política. Para nós aqui, deputados e
deputadas, não é nenhuma alegria passar por um momento desses, mas
infelizmente nós estamos passando. Vejamos o que escreveu o ex-
prefeito: Senhora deputada, tomei conhecimento hoje de que a Polícia
Militar do Maranhão estaria espionando os adversários políticos do
Governador Flávio Dino, candidato à reeleição. Estarrecido, lembrei
que essa prática exercida nos regimes totalitários de esquerda, tais
como Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, se assemelha às milícias do
líder nazista Adolf Hitler, que criou uma polícia secreta, a SS, durante
a Segunda Guerra Mundial, para perseguir e matar judeus e,
sobretudo, quem era contra o nazismo, exterminando milhares de
vidas, fere de morte o nosso direito de livre escolha e a tão sonhada
democracia, bem como os princípios fundamentais da República
Federativa do Brasil. O caput do artigo 5ª da nossa constituição diz
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à
propriedade nos termos seguintes. Conforme o inciso IX: é livre a
expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença. Afinal estamos ou não em
um regime democrático de direito? O nosso governador, que centraliza
todas as tomadas de decisões no seu gabinete, vir dizer por meio de
rede social e não de uma nota oficial, que não sabe de nada, que não
determinou as escutas e a perseguição a seus opositores, o Secretário
de Segurança, homem de extrema confiança do Governador do Estado
não saber o que se passa na caserna, sobretudo, no regime militar
onde a hierarquia e a subordinação são bases fundamentais da
instituição? Agora, Senhora Deputada, ele continua a carta, juntando
os fatos de hoje com os que ocorreram nas eleições municipais... e
aqui peço a atenção dos meus colegas, deputados e deputadas. O que
ocorreu, Deputada Andrea Murad, nas eleições de 2016, onde o
aparelho de segurança do Governo do Estado operou manobras para
prejudicar os candidatos de oposição ao grupo político do governador,
entendo perfeitamente que essa prática nazista não vem de agora, ela
vem desde as eleições de dois anos atrás, casos como de Coroatá onde
houve uma verdadeira caça aos adversários do governo, com a
palavra aqui a Deputada Andrea Murad. No município Porto Rico do
Maranhão todo o contingente policial foi trocado às vésperas das
eleições e plantado um agente secreto da polícia na porta de residência
da prefeita para tentar armar um flagrante forjado para prejudicar
sua reeleição e beneficiar a candidata do PCdoB. Até foi tema de
reunião nesta Casa, proposta pelo Deputado Adriano Sarney, onde foi
debatido o caso mais violento e explícito do uso da Polícia do Governo
do Estado em favor de uma candidatura e para prejuízo da oposição,
que foi a prisão do prefeito de Mirinzal, que concorria à reeleição e
era adversário do candidato apoiado pelo Governo do Estado. Não
me sinto seguro e livre no meu próprio Estado, além de ex-prefeito eu
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sou advogado e necessito do meu sigilo telefônico para exercer minha
liberdade de poder falar com amigos, familiares e clientes sem que
esteja grampeado pela polícia política do governo. É assegurado pela
lei, portanto, uma garantia constitucional, que o advogado é inviolável
em seus atos e manifestações no limite da lei, enquanto estiver no
exercício profissional. Sendo o nosso governador um jurista de renome,
conhecedor profundo de nossas leis me causa arrepio e indignação o
desrespeito às mesmas leis que ele jurou cumprir desde o seu juramento,
na OAB do Maranhão, até a posse de Governador do Estado. O pior
ato é aquele feito de forma dolosa, onde o agente teve a intenção de
cometê-lo e, nesse caso, sem nenhuma sombra de dúvida, senhora
deputada. Tanto o governador quanto o secretário de Segurança
cometeram um grave delito contra a nossa Constituição, atacando os
seus princípios fundamentais no que tange às garantias individuais
do cidadão maranhense e brasileiro. Estamos em pleno ano eleitoral,
iremos livremente escolher nossos representantes, mas, infelizmente,
essa ação desastrada do governador, macula a sua biografia, uma
carreira bonita de advogado, juiz federal, deputado federal e
governador, tudo isso ofuscado pela prática mais danosa à democracia,
espionar adversários usando a polícia mantida pelo povo maranhense
e põe em desconfiança todo um processo que culminará com as eleições
de 7 de outubro, espalhou-se o terror e o temor, ninguém está seguro
de não ter a sua intimidade e privacidade invadida pela polícia secreta
do governo. E a gravidade, senhores e senhoras parlamentares, se
torna maior porque a denúncia envolve o nome do governador. O
governador do Maranhão, não é um leigo na área de Direito, advogado
de formação, professor universitário do curso de Direito, com
experiência de ter sido juiz federal e Presidente da Associação de Juízes
Federais no Brasil, não se trata de uma pessoa que desconhece a lei,
portanto, deveria ser o guardião de nossa lei, protetor da nossa
Constituição e dos direitos e garantias individuais que a lei nos permite,
é muito grave, imagine você fazendo uma eleição, Senhor Presidente,
sendo monitorado, perseguido e coagido pela polícia paga com o dinheiro
do contribuinte, e tudo isso autorizado pelo governo, é uma falta de
respeito, com a polícia que está ali sendo obrigada a cumprir ordem, os
governos todos passam, a polícia fica. E para encerrar, quero juntar-
me a todos aqueles que querem ver este caso esclarecido. A população
do nosso Estado está atenta. Recebi essa carta hoje, no meu gabinete,
eu até acredito que essa carta esteja em gabinete de outros deputados,
e é realmente uma carta onde demonstra a indignação desse ex-prefeito,
advogado, e a indignação não é com certeza só dele, é da população, do
povo do Maranhão. Obrigada, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial boa tarde. Tarde de segunda-feira, dia 23 de abril.
Senhor Presidente, primeiro, levaram os negros, mas não me importei,
porque eu não era negro. Em seguida, Deputado Raimundo Cutrim,
levaram os operários, mas eu também não me importei, porque eu não
era operário, Deputado Raimundo Cutrim. Depois, prenderam os
miseráveis, e eu também não me importei, porque eu não era miserável,
Deputado Bira do Pindaré. Depois agarraram os desempregados, mas
eu também não me importei, Deputado Alexandre Almeida, porque eu
não era desempregado. Agora estão me levando, mas já é tarde, como
eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Senhoras
e senhores, sete milhões de habitantes no estado do Maranhão, a
situação não é grave, é gravíssima, e esse atentado não é contra o
Deputado Raimundo Cutrim, é contra o Poder Legislativo Estadual, é
uma afronta ao Poder Legislativo Estadual. Nós não podemos permitir
e nós não podemos nos calar. Vão fazer assim com o blogueiro, com o
jornalista, com o dentista, com o advogado, com o deputado e nada vai

ser feito. Dois graves escândalos no estado do Maranhão. Primeiro
nós somos monitorados, perseguidos, que o Governador Flávio Dino
é perseguidor, todo o Maranhão já sabe, só que agora de forma
oficializada. Deram um vacilo e de forma oficializada. Em 29 de
setembro de 2016, eu fui seguido na ponte do São Francisco até próximo
ao Palácio do Governo. Não tinha uma agenda, estava gravando
programa eleitoral para prefeito de São Luís em 2016. Eu observei que
estava sendo seguido, mas continuei minhas atividades. O veículo
passou por mim mais de três vezes. Eu identifiquei o veiculo, identifiquei
a placa e fiz a denúncia à Assembleia Legislativa, ao Deputado Humberto
Coutinho e à Polícia Federal. Monitorado, perseguido é o que nós já
sabíamos. Eu estou concluindo um levantamento, Deputado Raimundo
Cutrim, de vários outros casos. Nós não podemos permitir, nós não
vamos aceitar. Deputado Raimundo Cutrim, V. Ex.ª não está sozinho.
O que está acontecendo no estado do Maranhão é estarrecedor e deve
ser não só esclarecido, mas que todos possam ser responsabilizados.
Exoneraram um tenente-coronel, senhoras e senhores, fui sargento do
Exército durante 15 anos e, no Exército, no Corpo de Bombeiro e na
Polícia Militar, nada se faz sem ordem de comando. Existe hierarquia e
disciplina. Nada se faz sem uma voz de comando, sem uma autorização.
Quer dizer que um capitão, um major, um tenente-coronel, um coronel
vai começar a monitorar vereadores, prefeitos, deputados a seu bel
prazer? Da sua cabeça e da sua iniciativa? Senhoras e senhores, recebeu
sim orientações superiores, ordens superiores. Isso precisa ser
investigado, precisa ser esclarecido e não simplesmente o governador
vai para as redes sociais e dizer que era um papel, desqualificando o
próprio documento. Não é papel, Senhor Governador, é um papel
timbrado, é um papel com o brasão do Governo do Estado, é um
documento oficial. Deputado Raimundo Cutrim, somos solidários,
estamos prontos para assinar a CPI, e creio que todos os 42 deputados.
Não podemos admitir esses dois gravíssimos fatos da história recente
do estado do Maranhão. Dois gravíssimos fatos da história recente do
estado do Maranhão. E, mais uma vez, que o Governador Flávio Dino
já era perseguidor todos nós já sabíamos, só que agora de forma
oficializada. Senhor Presidente, não bastava um fato na quinta-feira
gravíssimo, entramos no final de semana com outro muito mais grave.
Quer dizer que pode pegar um deputado estadual e colocar na cena do
crime? Retirar um policial militar de dentro do comando da Polícia
Militar, sem autorização judicial, levar para a Procuradoria, fazer a
inquisição...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. Senhor Presidente, é o mais absurdo
dos absurdos. Quem está falando isso é um ex-sargento do Exército e
que durante 10 anos fui do Serviço de Inteligência do Exército e uma
ordem que recebemos explícita, explícita da Presidência da República,
do Ministério do Exército, que todos os levantamentos deveriam ser
eliminados, todos os arquivos. E hoje, 2018, o que estamos presenciando
é algo abominável no estado democrático de direito. Todos nós podemos
passar por isso. E o mais grave, um deputado da base do governo, um
deputado do PCdoB, um membro do Poder Legislativo estadual é uma
afronta, é um atentado contra o Poder Legislativo estadual. Nós não
vamos nos calar. E o artigo 34, da Constituição Federal, traz os casos
de, inclusive, intervenção federal. Estamos inclusive solicitando
intervenção federal no estado do Maranhão. É o que tinha para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas. Senhoras e senhores, de alguns dias para cá o Maranhão e
o Brasil ficaram estarrecidos com a tentativa de utilização da Polícia
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Militar do Maranhão para fins políticos, a mando do Exmo Senhor
Governador do Estado Flávio Dino. O primeiro ato que veio ao
conhecimento de todos foi um ofício assinado por um coronel de Barra
do Corda, onde diz textualmente que os comandantes das UPM’s
deverão informar às lideranças que fazem oposição ao governo local,
ex-prefeito, ex-deputado, ex-vereador ou ao Governo do Estado, em
cada cidade que podem causar embaraços ao pleito eleitoral. A
repercussão foi tão grande que houve o sentimento de todos os
maranhenses em refutarem, criticarem e dizerem do absurdo da medida
que o Governador Flávio Dino tentou transformar a Polícia Militar em
uma polícia partidária. Deu a primeira resposta dizendo que era um
ato isolado de um oficial do interior do Estado. Foi pego na mentira
pela primeira vez, porque depois apareceu um ofício que partiu de São
Luís e o ofício é muito claro, quando estabeleceu que todos os
comandantes que estivessem submetidos ao comando do interior
deveriam cumprir essas ordens, mais à frente surge um outro ofício,
esse do Município de Caxias, onde também um major determina a
coleta de dados de levantamentos eleitorais daqueles que fazem
oposição ao atual governo. Primeiro, senhoras e senhores, cai por terra
o argumento do Governo do Estado de que está foi uma ação isolada de
um único oficial que o governador disse sequer que conhece. Foi uma
ação coordenada com vários documentos oficiais assinados por oficiais
da Polícia Militar. São Luís, Barra do Corda, Caxias, e agora eu acabo
de receber o comprovante da remessa, via e-mail, para o 11º Batalhão
de Polícia Militar de Timon, e para o 17º Batalhão de Polícia Militar de
Codó, também os documentos solicitando o fichamento daqueles que
fazem oposição ao atual Governo do Estado. E eu quero dizer, senhoras
e senhores, para vocês que, nesse caso, a Polícia Militar do Maranhão
é vítima duas vezes, a primeira quando o Governo do Estado, o
Governador Flávio Dino tentou utilizá-la para fins políticos, para fins
partidários, e só não conseguiu porque a história vazou e porque eu
tenho certeza de que os nossos nobres policiais não iriam se submeter
a uma ordem, manifestamente ilegal. A segunda, senhoras e senhores,
quando, covardemente, o governador do Estado tenta atribuir essa
ação comandada e coordenada pelo Governo a um único oficial da
Polícia Militar, como se ele fosse capaz de criar toda essa situação.
Senhoras e senhores, é por isso que apresentarei ao descer daqui um
Requerimento assinado por mim e por vários deputados desta Casa
pedindo, Senhor Presidente, o comparecimento a esta Casa dos oficiais
que assinaram esses três documentos que chegaram ao nosso
conhecimento. Senhoras e senhores, a Polícia Militar é regida pela
hierarquia e disciplina e nenhum policial militar do Maranhão tomaria
uma atitude dessas sem receber uma ordem superior. Há um ditado que
diz que “soldado mandado não merece castigo” e aqui o que o
Governador Flávio Dino está fazendo é castigando um único oficial
que recebeu ordens do Governo do Estado, e isso nós não podemos
aceitar. Esse Requerimento é, antes de mais nada, uma defesa aos
policiais militares do Estado do Maranhão que foram vítima duas
vezes do atual Governador Flávio Dino e nós não aceitaremos, queremos
que a verdade prevaleça, queremos que a verdade venha à tona e ninguém
melhor para falar a verdade do que aqueles que assinaram os documentos.
E eu tenho certeza de que esta Casa, sejam deputados de Oposição,
sejam deputados da base do Governo não se furtarão a aprovar esse
Requerimento, afinal de contas, compete, é nossa função, do Poder
Legislativo, fiscalizar os atos do Poder Executivo, ainda mais num ato
grave desse, Senhor Presidente, que atenta contra o estado democrático
de direito, que atenta contra os princípios mais basilares de dignidade
previstos em nossa Constituição. E é por isso, senhoras e senhores,
que eu tenho a certeza de que nós aprovaremos esse Requerimento e
que ouviremos no dia 08 de maio, às 11 horas da manhã, os três oficiais
da Polícia Militar para que eles possam dizer de quem foi a ordem que
eles receberam para poder assinar esse documento, quem é que esta
por trás dessa tentativa de utilização da Polícia Militar para coagir
aqueles que fazem oposição ao atual governador do Estado. Que o
governador é autoritário, que o governador tem ações típicas de um
ditador, todo o Maranhão sabe, mas eu nunca imaginei que ele pudesse
ousar em usar a Polícia Militar, uma instituição séria e honrada, para
fins partidários, para fins políticos. E aqui vai um recado ao

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado: Governador, o senhor
não conseguiu e nem conseguirá intimidar aqueles que fazem oposição
e demonstram todos os dias os desmandos do seu governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Senhor Presidente, eu gostaria de declinar do meu tempo, porque na
realidade eu ia à tribuna hoje porque eu dei entrada num projeto de lei
que tratava sobre a identificação nos estacionamentos, enfim, em todos
os lugares com relação ao autismo. Como o nobre Deputado Rogerio
Cafeteira tem um projeto nesse mesmo sentido e infelizmente a minha
assessoria não ficou atenta a essa situação, eu quero declinar do meu
tempo porque na realidade o que eu ia falar perdeu o objeto. Então eu
gostaria de declinar do meu tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Roberto Costa. O Deputado Roberto está
permutando com a Deputada Andrea. Deputada Andrea, V. Ex.ª quer
utilizar a tribuna? Cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa. Fatos estarrecedores estão abalando a população nos últimos
dias. Eu venho, desde o início do governo, alertando o caminho
percorrido pela gestão de Flávio Dino sob os olhares complacentes,
Deputado Wellington, desta Assembleia, do Tribunal de Contas e do
Ministério Público. São incontáveis as denúncias em todas as áreas.
Na prática, ao longo desses anos, pouca ou nenhuma medida saneadora
foi tomada para parar a conduta criminosa do Governador Flávio Dino.
Venho mais uma vez ratificar o fato da criação da Secretaria da
Transparência que, até a presente data, só trabalhou para perseguir
seus adversários políticos. Diante de todas as denúncias de ilegalidades
que assolam o atual governo, a secretaria nada faz. Nada diferente do
que na fábula do lobo que se veste de cordeiro, Deputado Adriano,
para alcançar sua presa. Mas eu e meus companheiros de oposição, de
antes e os de agora que se decepcionaram com Flávio Dino, temos ao
longo desse tempo aumentado os sinais de alerta. Numerosos são os
escândalos, porém, nos últimos dias fomos surpreendidos por fatos
criminosos que chocaram todos nós, com ampla repercussão nacional
tal a gravidade dos fatos revelados, inclusive com abertura de
investigação de ofício pelo Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro
Henrique. O enforcamento do médico Mariano, os habeas corpus do
Secretário de Saúde para evitar uma investigação que pode derrubar o
governo e culminar com sua prisão, todos negados, a delação forçada
de um réu para incriminar um deputado desta Casa, de iniciativa do
Secretário de Segurança Jefferson Portela. E quero já, Presidente
Othelino, requerer aqui verbalmente: quais as providências que esta
Casa adotará para defender o Deputado Cutrim, alvo de um psicopata
que está investido na função de Secretário de Segurança Pública do
Estado? E mais, que usa, a mando de Flávio Dino, a Polícia Militar do
Estado para fins políticos eleitorais superando todos os limites. Não
pode haver outro se não o impedimento dele por esta Assembleia. Se o
governador não demitiu, imediatamente, é porque também comandou a
ordem para que a polícia perseguisse a oposição onde pudesse haver
embaraços eleitorais ao governador na sua campanha para reeleição.
São tantos e gravíssimos acontecimentos, mas hoje irei me ater a dar
conhecimento ao povo do Maranhão e a esta Casa, da representação
que fiz ainda pouco e que já está protocolada na Procuradoria Geral da
República para que a Procuradora Raquel Dodge tome conhecimento
sobre o que está acontecendo aqui no Maranhão referente aos
documentos que circularam partindo do comando de policiamento do
interior, assinado pelo Coronel Zózimo Paulino, enviado a todos os
comandos de policiamento da área do interior, como foram os casos de
Barra do Corda e Caxias. Os documentos que circularam pela
Corporação e divulgados pela imprensa trazem uma denúncia grave de
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uso da estrutura do governo para benefício de um Partido, para benefício
de um candidato ao governo. Documentos esses que pedem que os
comandantes informem as lideranças que fazem oposição ao governo
local, ex-prefeitos, ex-deputados, ex-vereador ou ao Governo do Estado
que possam causar embaraço no pleito eleitoral. Entre o levantamento
eleitoral solicitaram nomes, telefones e demais informações pessoais
dos juízes eleitorais, promotores e prefeitos de cada município, como
consta no documento. São ilícitos gravíssimos com o único objetivo de
favorecer a reeleição do Governador Flávio Dino, do PCdoB. O
Secretário Jefferson Portela, vale lembrar Deputado Adriano, é filiado
do PCdoB, é membro do Partido Comunista, trabalha para beneficiar
os projetos do seu grupo, está ali desde sempre operando para
engrandecer os projetos políticos do seu Partido. Porque então, ele
nunca, tantos escândalos com o Secretário Jefferson Portela e ele nunca
saiu da Secretaria de Segurança. O Governador o mantém ali,
permanentemente e diligentemente, no cargo para favorecer os interesses
particulares do Partido Comunista, o PCdoB, a mando de quem?
Obviamente do Governador Flávio Dino. Todos nós sabemos que
Flávio Dino é um governador altamente controlador e perseguidor,
tudo o que o Jefferson Portela faz é a mando do Governador Flávio
Dino. Essas novas práticas que estão sendo implantadas agora no
governo comunista, lógico, que não partiram de um simples comandante
da Polícia Militar, isso é ordem superior, e a ordem superior é do
Governador Flávio Dino. Por isso, estou requerendo que a Procuradoria
represente ao Supremo Tribunal Federal para que seja feita a intervenção
federal, como já tinha falado ao Jornal O Estadão, que será necessária,
Deputado Rogério, intervenção federal na Segurança Pública do Estado,
a fim de que sejam designados interventores para comandar a Secretaria
de Estado de Segurança do Maranhão e o comando da Polícia Militar
do Maranhão, no pleito eleitoral de 2018. É necessária a intervenção
para que se possa ter o livre exercício das liberdades individuais e
eleições livres e democráticas, como está assegurado a todos os
brasileiros na Constituição da República violentada pelo Governador
Flávio Dino, que resolveu transformar a Polícia Militar em polícia
típica dos sistemas totalitários, como fez Hitler com a Gestapo e
Stalin com a KGB. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ficam transferidos para o Pequeno Expediente de amanhã os
Deputados Edilázio Júnior, Sousa Neto, Deputado Fábio Braga e
também o Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu queria pedir conferência de quórum também, já
aproveitando...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Farei já, Deputado Edilázio. Registro, a pedido do Deputado
Jota Pinto, a presença na galeria do Vereador Egnaldo, de Cururupu.
Seja bem-vindo, Vereador. Registro, a pedido do Deputado Glalbert
Cutrim, a presença do Vereador Aldir Júnior, Vereador da nossa cidade
de São Luís. Seja bem-vindo, Vereador. Peço que zere o painel, a pedido
do Deputado Edilázio, e os Deputados e as Deputadas que assim
desejarem confirmem as suas presenças.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Bloco
Parlamentar de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – PV em
obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Bloco
Independente em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, alguém mais gostaria
de registrar a presença? Vou encerrar a conferência de quórum. Todos
registraram. Todos que queiram registrar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Edilázio está em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Está registrada a obstrução, Deputado Edilázio. Embora tenha
dado 22, acho que está contando com o Deputado Edilázio, nós vamos
fazer a retificação. Peço que faça a retificação solicitada pelo Deputado
Edilázio.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há quórum para deliberação. A matéria fica transferida
para a sessão de amanhã. Requerimentos à deliberação da Mesa:
Requerimento n.º 175/2018, de autoria do Deputado Jota Pinto. (lê).
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de terça-feira, 24 de
abril: Requerimento n.º 177/2018, de autoria do Deputado Fábio Braga.
Requerimento n.º 179/2018, de autoria da Deputada Nina Melo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Bira do Pindaré, por 30 minutos com
direito a apartes. Fui informado aqui que o Deputado Bira permutou
com o Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, estou de acordo com a permuta e solicito o tempo da
liderança do bloco.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Não vai
ter a permuta? Não vai logo usar o Grande Expediente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vai. O primeiro é o Grande Expediente, depois tempo da
liderança. O Deputado Bira fica inscrito no Grande Expediente de
amanhã, que estaria o Deputado Rogério Cafeteira, como permutaram,
o Deputado Rogério vai hoje e o Deputado Bira amanhã. Deputado
Rogério Cafeteira, V. Exa tem 30 minutos, com direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu tenho visto, desde sexta-feira nos meios de
comunicação, uma exploração muito grande na tentativa de se criar
mais um fato político aqui. Talvez da aproximação das eleições,
Deputado Carlinhos Florêncio, tenha aguçado a oposição no sentido
de que ela vê que hoje se não criar nenhum fato novo, nenhum um fato
político, a eleição hoje se encaminha para uma vitória, eu diria até fácil
do Governador Flávio Dino. Eu não gostaria, sinceramente, de vir aqui
hoje para falar as coisas que terei que falar, porque envolvem colegas
aqui do Parlamento. Mas antes disso gostaria de fazer uma explicação
para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando,
para a imprensa sobre o que ocorreu. No dia 06 de abril, o Tenente-
Coronel Emerson Costa, que é hoje ex-chefe do Comando Maior do
Policiamento do Interior, enviou para o Comando de Policiamento de
Barra do Corda um e-mail, e aqui eu quero frisar, supostamente, o
tenente-coronel Emerson Farias Costa o mandou, por que, Deputado
Alexandre Almeida? Porque, desde sexta-feira, reiteradas vezes ele
reafirmou, reiteradas vezes ele afirmou, ao Comando da Polícia Militar,
Deputado Edilázio, que ele não é o autor do e-mail enviado para Barra
do Corda. E-mail esse que chegou com informações, orientações de
total desconhecimento do Comando da Polícia Militar e do Governo
do Estado, diga-se de passagem, o tenente-coronel Emerson não é,
apesar do nome pomposo, comandante, Chefe do Estado Maior do
Policiamento do Interior, ele é o subordinado do Comandante do
Policiamento do Interior, Coronel Zózimo Paulino da Silva Neto. Aqui
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já mostra, Senhoras e Senhores Deputados, isso foi dito aqui, até por
um ex-militar, que militar só cumpre ordens, que não existe essa questão,
Deputado Levi, de um subalterno, um subordinado tomar iniciativa, só
faz se for mandado. Eu até queria entender então como é que houve
aquela greve, Deputado Levi, da Polícia Militar, aqui no Maranhão? Se
foi o Comandante da Polícia Militar na época que deu o comando, se
foi a Governadora Roseana que teria dado o comando para uma greve.
Mas, seguindo na cronologia dos fatos, no dia 19 de abril, esse e-mail
data do dia 6 de abril, no dia 19 de abril surge na internet, e aqui com
todo respeito que tenho, o carinho e a admiração pelo meu amigo
pessoal, Deputado Sousa Neto. Coincidentemente, surge no histórico
do Instagran do Deputado Sousa Neto um ofício com as determinações,
as supostas determinações do Comando da Polícia, Deputado Sousa
Neto, para monitoramento de pessoas no interior. Eu queria perguntar
para Vossa Excelência, Vossa Excelência não esconder de todos nós:
Vossa Excelência conseguiu essa informação onde, Deputado? Foi no
café na casa do seu sogro? Por quê?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Posso responder?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Lhe
darei o aparte mais em seguida, Deputado Sousa. E eu vou dizer por
quê. Por que me veio essa questão à cabeça? Porque, infelizmente,
Deputado Sousa todos os envolvidos nessa armação, que isso não é
nada mais e nada menos uma armação muito mal feita, todos são da
cozinha, são da cozinha do ex-Secretário Ricardo Murad. O Tenente-
Coronel Émerson foi ajudando de ordem do Coronel Ivaldo, muito
próximo do Deputado Ricardo, Deputado Sousa. O Deputado Ivaldo
também é bom que se diga, candidato a deputado estadual pelo PMN.
Não quero acreditar, e aqui estou vendo representante da TV Globo
que tenha sido essa a coincidência dos deputados escolhidos para
falarem sobre o assunto no Fantástico, porque eu acho que o bom
jornalismo deveria dar oportunidade e eu acho que é comum, quando
existe uma acusação sobre o governo, procurarem os líderes, não
necessariamente o líder do governo, líder de blocos, mas outros líderes
ou deputados que façam parte da base, mas não foi dado o espaço para
dois deputados de oposição e uma fala num tamanho completamente
desproporcional do Secretário de Segurança. Mas isso é uma questão
editorial da empresa que é uma empresa particular e faz como achar
mais conveniente a ela. Mas voltando ao tenente-coronel Emerson, ele
sempre foi, Deputado Sousa, fiel escudeiro do ex-coronel Ivaldo e, por
incrível que pareça, V. Ex.ª tem proximidade com a Polícia Militar e
conhece muito, tem muitos amigos na polícia e sabe da dificuldade que
é, da grande disputa que é, Deputado Rafael Leitoa, uma promoção
quando diz respeito aos oficiais principalmente. Mas veja só, o tenente-
coronel Emerson foi promovido duas vezes, Deputado Max, por
merecimento, mesmo não tendo nenhuma função de rua, ele servia de
ajudante de ordem do coronel Ivaldo, inclusive a sua última promoção
foi no dia 29 de dezembro de 2014, no apagar das luzes, ele foi de
capitão a major e depois de major a tenente-coronel, ambas por
merecimento. Todos os oficiais que conheço e que estão nos
acompanhando sabem da dificuldade que é para fazer, principalmente
quem não é, na linguagem da polícia, operacional. Nós sabemos a
disputa que é, mas ele deve ter tido realmente uma atuação diferenciada
para ser duas vezes promovido por merecimento. E aí, deputado,
voltando aqui, que eu acabei fazendo uma exposição de quem é o
tenente-coronel Emerson e pulei uma parte. Queria aqui pedir desculpas
a todos que nos acompanham. Quando supostamente o tenente-coronel
Emerson manda este e-mail primeiramente para Barra do Corda, o
oficial, o coronel que responde por Barra do Corda não estava presente,
quem estava respondendo, salvo engano, estava ministrando uma aula
para o curso de treinamento da corporação, e quem recebeu o e-mail foi
o major Antônio Marcos da Silva Lima, que redigiu um memorando,
pegou assinatura eletrônica do coronel e assim enviou para todas as
outras regionais, Deputado Alexandre Almeida. Por isso a sua regional
de Timon recebeu. Não recebeu do Comando, recebeu de um Major
que abriu um e-mail, elaborou o memorando e enviou para as outras

unidades de controle do interior. Senhoras deputadas, senhores
deputados, Presidente, o Governo do Estado, o Comando da Polícia
Militar, a Secretaria de Segurança tomou todas as providência legais
para que seja apurado, no tempo de 30 dias. O Ministério Público
Eleitoral já se colocou também no desejo de fazer e espero que o faça
de forma mais célere e transparente possível essa investigação. E espero
que realmente esses casos sejam elucidados de forma bastante eficaz,
para que a gente tenha a total transparência no que ocorreu. Porque
talvez a ânsia de atingir o Governador Flávio Dino tenha acelerado
demais o processo, que hoje para mim já está parecendo uma espécie
de tentativa de golpe. Primeiro se elabora um documento falso, se
encaminha para comandos do interior do Estado, a posteriori por meio
de um aliado se dá publicidade e aí sai no Fantástico. Essa matéria é
veiculada no Fantástico. Uma matéria inclusive extremamente
tendenciosa, onde não se vê o equilíbrio entre acusação e defesa. Hoje
já apareceu de novo no Bom Dia Brasil. E aí, surpreendentemente, o
que me vem agora logo depois das matérias, um pedido, Senhor
Presidente, de intervenção federal no Maranhão no que diz respeito às
eleições. Eu queria saber exatamente que fato concreto poderia motivar
isso? Porque a bem da verdade não houve - não houve, apesar do
documento falso, nenhuma ação que configurasse qualquer tipo de
crime. No momento em que foi tomado conhecimento pelo governo
foram tomadas as providências cabíveis e legais. Então, Deputado
Alexandre, eu vejo essa como mais uma tentativa de se gerar um fato
político e quem acompanha a política do Maranhão tem visto que nos
últimos 15 dias são vários. Já tentaram transformar uma tragédia familiar
em um assassinato. Eu que venho de uma família que já enfrentou,
Deputado Marcos, até brinquei agora com os colegas, que o pessoal
agora tem o “couro fino”, na época em que a minha família foi oposição
não existia rede social, só existia um meio de comunicação e era
dominado pelo nosso adversário, aí transformaram minha família em
assassina, depois criaram matérias em revistas, Deputado Alexandre
Almeida, de circulação nacional com capa específica para o Maranhão.
Então, nada disso me surpreende, eu não tenho nenhuma surpresa com
esse tipo. Concedo o aparte ao Deputado Alexandre Almeida, em seguida
eu concederei ao Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (aparte)
– Pois bem, Deputado Rogério, eu ouvi atentamente a V. Ex.ª, confesso
a V. Ex.ª que ainda estou querendo entender uma linha coerente de tudo
que está sendo colocado, sobretudo por parte do Governo. Ouvi
atentamente V. Ex.ª que, no primeiro momento, eu comecei a concluir
que este documento então não existe no campo oficial, como muito foi
propalado, um papel, isso foi inclusive dito pelo Governador, mas
logo em seguida V. Ex.ª disse que este documento existe, inclusive há
uma desconfiança de um complô dentro do comando maior da Polícia
Militar, mas eu vou aqui me ater à nota da Polícia Militar, que diz
assim: A Polícia Militar do Maranhão vem a público esclarecer que o
documento que circula nas redes sociais, onde suspostamente se
determina às unidades do interior que identifiquem lideranças
antagônicas ao Governo local e estadual, é um equívoco grave e sem
precedentes, não autorizado pelo Comando da Instituição Polícia
Militar. Aí a segunda parte que me causa estranheza, continua a nota:
que na sua gênese procurava tão somente catalogar dados informativos
e estatísticos que subsidiassem um banco de dados para elaboração do
planejamento do policiamento das eleições de 2018, ou seja, lendo esta
nota e a dividindo em duas partes, na primeira parte a Polícia Militar
diz que esse documento foi um equívoco, mas, na parte final, ele fala
que existia uma pretensão com esse documento, que existia, eu vou
usar a palavra da nota, uma gênese, uma intenção que era tão somente
catalogar dados informativos e estatísticos que subsidiassem um banco
de dados para a elaboração do planejamento do policiamento das
eleições de 2018. E eu pergunto a V. Exa.: o que isso quer dizer?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Alexandre, muito bem pontuado e eu vou concordar com V.
Exa.,. até porque fiz essa crítica, acho que a nota foi mal redigida
porque pode levar a interpretação, como V. Exa. está me questionando,
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que existia um documento e que o documento não era bem isso que
queria dizer. Mas aqui eu quero fazer, de forma enfática, o que existe
naquele documento é uma criação feita por meio de um e-mail enviado
supostamente, repito, pelo Tenente-Coronel Emerson que reiteradas
vezes tem desmentido a sua feitoria, a sua autoria, e que hoje está
sendo, inclusive agora, Deputado Alexandre, ouvido várias que tenham
acesso a esse computador que poderiam ter enviado, isso vai ser
esclarecido. O que existe, sim, e V. Exa. pode consultar quaisquer
outros, e aí, sim, essa nota faz referência a quaisquer outros, o de ex-
comandantes da polícia. Em períodos pré-eleitorais é feito, Deputado
Alexandre, um estudo estatístico no qual V. Ex.ª vê a quantidade de
eleitores e zonas para que seja feito um juntamente, quer dizer, isso
não é uma determinação apenas da Polícia Militar, nem do governo do
Estado muito menos, é feito junto com a Justiça Eleitoral. Existe um
comando de vários órgãos para que se determinem municípios e seus
contingentes de segurança. Não existia e nem existe nenhuma intenção
de monitorar quem quer que seja até pelo seguinte, deputado, essa
suposta ordem serviria até de inspiração para uma piada, e aqui não se
ofendam os nossos irmãos portugueses, mas era mais ou menos o
seguinte: uma ordem dessas para fazer uma espionagem, Deputado
Alexandre, via ofício é fazer uma espionagem oficial. Olha vou mandar
um ofício dizendo para você. Só faltou dizer: olha, quem for fazer
espionagem usa uma farda diferente e um crachá de espião. V. Ex.ª sabe
que o monitoramento jamais seria feito ou jamais será feito por um
policiamento do interior do Estado, isso é feito por meio da inteligência,
Deputado Wellington, que subiu à tribuna há pouco e sabe bem disso
e como é feito. Por quê? Porque ele já foi militar e trabalhou nesse setor
de inteligência do Exército. Eu acho, salvo engano, Deputado Wellington,
lá se chama S2, se eu não me engano, e na Polícia Militar acho que é P2,
esse é o setor e jamais seria feito, Deputado Alexandre, por meio de um
memorando, muito menos um memorando de um subalterno...

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – V.
Ex.ª me permite outra participação?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Permito
sim, Deputado Alexandre.

O SENHOR ALEXANDRE ALMEIDA (aparte) – Então vou
sair um pouco do monitoramento via papel.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – O único
monitoramento que o governo faz, deputado, é como que o senhor
indicou para Timon, monitoramento para melhorar o nosso sistema de
segurança. Esse é o monitoramento que o nosso governo faz. A seu
pedido, instalamos um monitoramento lá de mais de um milhão e meio.

O SENHOR ALEXANDRE ALMEIDA (aparte) – Mas me
permita fazer aqui outra pergunta. Eu vou sair então do monitoramento
artesanal, que é o monitoramento via memorando, me parece que foi
isso que V. Ex.ª quis dizer, e vou então me ater a outra pergunta: V. Exª
acha que na Secretaria de Segurança Pública, lá no setor de Inteligência,
onde tem aquela figura conhecida internacionalmente e chamada de
guardião, V. Ex.ª acha que está sendo feito algum tipo de monitoramento
das lideranças políticas adversárias do governo hoje?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Alexandre, eu não posso achar, até porque eu seria leviano
de achar, agora que esse guardião mundialmente conhecido, não é,
deputado, internacionalmente conhecido, que ele já foi usado aqui, não
tenha dúvidas, não pelo nosso governo, mas anteriormente já foi
utilizado inclusive esse tipo de monitoramento, Deputado Alexandre
Almeida, porque V. Ex.ª é novo ainda, eu pareço novo, mas tenho mais
idade que V. Ex.ª. Inclusive quando não tinha guardião, inclusive quando
era o velho e conhecido grampo, que você acabava de falar com um
aliado seu, lá de Balsas, e em seguida um ex-senador já falecido ligava
para ele. Então veja bem, para quem viveu o que nós já vivemos, o que

eu já vivi, isso que acontece hoje é fichinha. Agora sobre o Guardião,
deputado, eu não teria conhecimento e não acredito que o seja, porque
o Guardião, segundo informações, e aqui o Deputado Cutrim tem
muito mais conhecimento que eu, pelo que eu saiba só pode ser acionado
por meio de ordem judicial, porque envolve inclusive as operadoras. E
uma operadora não vai grampear ninguém, não vai monitorar ninguém
sem uma ordem judicial. Essa é a informação que eu tenho, mas lhe
confesso que não é minha especialidade espionar os outros. Deputado
Sousa Neto, me perdoe por ter passado o Deputado Alexandre na
frente.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rogério, em seguida eu solicito um aparte?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) –
Deputado Rogério, quero aqui, mais uma vez, dizer do respeito que
tenho por V. Exa. e que estou um pouco constrangido de ver V. Exa. em
cima desse púlpito, da tribuna, para defender o indefensável na verdade.
Porque o senhor falar de cozinha de Ricardo Murad é uma coisa meio
complicada, até porque V. Exa já fez parte de muitos cafés dentro da
cozinha de Ricardo. Então esse negócio de cozinha para mim não vale
de nada, vamos aos fatos. Primeiro, o senhor perguntou como é que eu
coloco no Instagram, em primeira mão, essa circular de Barra do Corda.
Aí eu lhe digo, por ser um deputado que V. Exa. Sabe, que sempre luta
pelas causas policias assim como o Deputado Cabo Campos e outros,
esta aqui eu recebi do Estadão, pelo Estadão. O Estadão que me mandou
perguntando a veracidade disso. E foi de uma circulação nacional. Outra
coisa, Deputado Rogério, líder do Governo, esses oficiais, que já foram
até exonerados, são todos de confiança do Governador do Estado do
Maranhão, são cargos de confiança. E mais uma grave denúncia, já que
V. Exa está confirmando na tribuna, perante os jornalistas, perante
todos aqui que foi um documento, que foi uma assinatura indevida e
criminosa, nesta Casa nós temos que abrir uma CPI para apurar e
quero que V. Exa seja o primeiro a assinar, já que V. Exa confirmou que
foi uma assinatura eletrônica indevida. E segundo, só para finalizar a V.
Exa, já que todos esses papéis que foram ditos aqui pelo Deputado
Eduardo Braide, pelo Deputado Alexandre Almeida, por que a Secretaria
de Estado de Segurança Pública baixa um Memorando Circular no dia
20 de abril? E vou ler aqui para V. Exa, para poder não restar dúvidas,
já que tudo isso aqui é falso existe o Memorando Circular n.º 114/
2018: Senhor Comandante, considerando o teor do Memorando
Circular 098/2018, Secretaria da CPI, datado de 06 de abril e
encaminhado à CPA, Comando de Policiamento da Área, CPI é
Comando de Policiamento do Interior. Este comando solicita que seja
tomado sem efeito o referido documento e solicita que informe às
unidades subordinadas para desconsiderar a solicitação contida no
documento sobre a coleta de dados eleitorais aos órgãos competentes,
que estão diretamente relacionados ao assunto, solicitado pelo
coordenador das eleições 2018, Coronel Zózimo Paulino da Silva Neto,
ou seja, se são falsos para que a secretaria baixa tornando sem efeito
todos esses ofícios, eu só queria agradecer o aparte com toda gentileza
que eu tenho por Vossa Excelência, mas fico aqui um pouco estarrecido
de Vossa Excelência estar subindo a esta tribuna para defender o
indefensável, no Grande Expediente. E, mais uma, Vossa Excelência
afirmou a todos que a assinatura foi uma assinatura eletrônica que não,
que o comandante não tinha autorizado, então isso é o caso, pois é, a
gente tem que apurar, como parlamentar a gente tem que abrir uma CPI
para poder saber quem foi que falsificou a assinatura dele e eu quero
aqui contar com a ajuda de Vossa Excelência, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado, com todo o respeito e carinho que tenho, primeiro, eu
gostaria de falar uma coisa sobre cozinha, se tem uma coisa que eu
separo muito bem, é amizade de política, eu talvez tenha ido na cozinha,
como Vossa Excelência disse, do Deputado Ricardo, muito antes de
Vossa Excelência, porque eu sou amigo pessoal e gosto, é um amigo
muito querido meu, o primo da Deputada Andréa, é meu amigo, em
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qualquer circunstância, é meu amigo em qualquer momento que ele
esteja, eu não sou amigo só nas horas boas, sou amigo em qualquer
momento. Muitas vezes, eu já fui questionado do meu relacionamento
com a Deputada Andréa, é uma pessoa que separando a parte de
política, eu tenho como uma amiga, e eu não misturo amizade com
política, eu tenho um grupo de amigo, Deputado Alexandre, Vossa
Excelência conhece todos, dia de sexta-feira, de almoço, só tem eu do
lado de Flávio Dino, é até um treinamento para o debate. Então, assim,
eu, realmente, eu separo bem a amizade de política e faço questão de
reafirmar, para quem quer que seja, inclusive para o Governador, que
as minhas amizades não têm relação com a minha política, e eu não
abro mão de nenhuma delas. Eu, deputado, eu não iria tocar, mas V.
Exa. falou eu achei que V. Exa. não foi correto, foi uma fala... Não se
chateie comigo, mas leviana ao afirmar que o Governador, no Fantástico,
que o Governador tinha conhecimento e ordenou essa ação da polícia.
E V. Exa. como representante do povo jamais poderia fazer essa
afirmação. Eu respeito até que V. Exa. tenha no seu íntimo essa convicção,
eu não posso tirar isso de V. Exa., mas acho que V. Exa. pecou no
momento em que externou isso e fez uma acusação que V. Exa., no
mínimo, não pode provar e que eu tenho certeza absoluta de que
jamais contaria com a aprovação do Governador, o que muitas vezes
nós já escutamos aqui, Deputado Max, foi o contrário de Flávio. É que
o Governador Flávio Dino não passa a mão na cabeça de ninguém, nem
dos aliados dele, inclusive já ouvi isso em tom de crítica, porque a
polícia também já agiu e eu não vi indignação com aliados do Governador
Flávio Dino, Deputado Rafael. Polícia não é polícia de governo, polícia
é do Estado, polícia do Estado, polícia é para cumprir medidas de
segurança e, Deputado Antônio Pereira, as medidas legais determinadas
pela Justiça. Não cabe ao governador desautorizar a polícia por ele ser
o comandante e que descumpra ordens da Justiça. Sobre a negativa do
memorando, Deputado Souza, é óbvio. Se você é um comandante do
interior e recebe um memorando supostamente dando uma ordem, só
para concluir, Senhor Presidente, uma ordem ilegal, ilícita, V. Ex.ª há de
concordar que imediatamente o que o comando tem que dizer? Que se
desconsidere aquilo. Não vai fazer uma explicação para dizer que era
falsa, que foi uma montagem, que foi uma armação, não, desconsidere.
Isso é óbvio. O governo não poderia se omitir nessa questão. Mas vou
lhe dizer que é uma questão de interpretação da maneira como se
colocou, mas eu não vejo como ser de outra maneira. O governo
obviamente tinha que dizer que aquilo jamais poderia ser cumprido e
que não foi, diga-se de passagem, não foi cumprido. Senhor Presidente,
eu encerro aqui minhas palavras e vou ouvir os colegas que têm para
falar sobre o assunto para que a gente possa fazer o debate. Eu tenho
certeza, Deputado Souza, e é uma questão que eu gostaria até de lhe
perguntar, se V. Ex.ª pudesse me responder depois, eu acho que V. Ex.ª
vai usar a tribuna: por que o tenente-coronel Emerson não se pronunciou
ao Fantástico? Porque eu tenho certeza de que, no momento em que o
tenente-coronel Emerson, o Major Marcos ou quem quer que seja se
sentir prejudicado, tenho certeza de que a Mirante vai estar na porta
dele para ouvi-lo. V. Ex.ª também vai estar aqui para fazer a denúncia.
Então veja bem, com todo o respeito que eu tenho a V. Ex.ª, mas não
contará com a minha colaboração para que se coloque um palanque
eleitoral dentro da Assembleia. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela Liderança da Oposição, a Deputada Andrea Murad. Pela
Liderando do Bloco Independente, Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa e galeria. Senhor Presidente, eu ouvi agora atentamente o
líder do governo falar aqui desta tribuna e a palavra da moda hoje nas
redes sociais é fake news, Deputado Alexandre, e aí vieram agora dizer
que esse ofício que partiu da Polícia Militar não existe. A grande fake
news em toda essa história chama-se Flávio Dino. O Governador Flávio
Dino que é a grande mentira do Maranhão e aos maranhenses. Todos
nós aqui, nesta Casa, nós, deputados de oposição, sabemos que somos
monitorados, que esse Guardião funciona para nos ouvir. Eu pelo

menos já, por duas vezes, já me foi sinalizado por irmão de um delegado
em um restaurante, ele me disse: “Olha, Edilázio, tu e mais alguns
deputados de oposição, alguns blogueiros, alguns jornalistas estão
sendo monitorados”. Então de forma velada nós sempre soubemos que
isso acontece. Agora colocar em um papel e pedir isso, realmente torna
público o que todos nós já sabíamos. E quando vi aquilo ali, aqui serve
para os neocomunistas, Deputado Max Barros, que são vários agora, o
maior Partido do Maranhão, mas talvez ninguém nem saiba o que é o
comunismo. E na hora que vi, eu identifiquei que aquilo é a cara do
Comunismo. Usar a polícia que só cumpre ordens, que respeita a
hierarquia para espionar, para fichar seus adversários políticos é típico
do Comunismo. E assim foi em 1917, quando Lênin conseguiu chegar
ao poder, na Rússia, com a Revolução. E lá, Deputado Cafeteira, em
1917, a Revolução Bolchevique, o que ocorreu? A polícia, o Exército
deles à época investigaram e ouviram todos aqueles que eram opositores
ao governo comunista e em uma única noite eles mataram todos aqueles
que se opusessem àquele regime. Aqui ele não pode matar, mas pode
escutar. Mas tenho certeza que no íntimo dele era de devastar todos
aqueles que tenham contraditório a este governo. E vamos mais adiante,
Deputado Wellington. Por que não dar satisfação, como o Deputado
Cutrim tão bem falou, e que isso é muito forte quando ele é um aliado
e do Partido do Governador. Se ele quisesse dar uma satisfação séria
ele demitia logo esse Secretário de Segurança. O que não se pode existir,
Deputado Cutrim, é um secretário incompetente que o delegado que
tinha uma das funções mais importantes, que está preso, não vou
entrar no mérito da prisão, mas está preso, exercia um cargo de
confiança ao seu lado. E ele não sabia de nada. Aí quando chega agora
o Comando da Polícia Militar manda esses memorandos e ele não sabia
de nada. Veja como está entregue a nossa Segurança, a Segurança do
nosso Estado. Agora tenho certeza que da vida privada, da vida pública,
dos nossos telefonemas, dos nossos e-mails tenho certeza que eles
devem saber, Deputado Adriano, e muito bem, que isso é a prática do
Comunismo. E como é que não existiu se depois vem um novo
memorando, um novo ofício desfazendo aquele primeiro, como tu
podes desfazer algo que nunca existiu? Deputado Eduardo Braide, e é
muito fácil, você de forma covarde colocar a culpa só em um militar,
um oficial e tirar o seu corpo fora. A carta deixada pelo Mariano também
é uma invenção, não existe, o ofício que ele disse que se recusa a
chamar aquilo de ofício, no caso a Polícia Militar, também não existe.
O que não existe, Governador, é V. Ex.ª, um governo que, a cada dia, é
manchado em nível nacional da forma como vem tratando nosso Estado,
que não dialoga com as classes, que persegue seus adversários. E vou
mais adiante, conversando com um prefeito alguns dias atrás, eu
perguntei para ele, por que ele apoiava esse Governador? Em que o
Governador já havia ajudado o município dele? E pasmem, Deputado
Sousa Neto, sabe o que foi que o prefeito me respondeu? Que realmente
o Governador nunca havia ajudado aquele município, mas em
compensação ele tinha um atrativo para estar ao lado do Governador,
sabe o que era? Ele tinha o comando da polícia no seu município,
prende as motos, aqueles que são adversários as motos são leiloadas,
aqueles que são correligionários, ele consegue liberar as motos, Deputado
Adriano. Interfere em tudo dentro do município, e assim nós estamos
vendo, eu desafio aqui alguém a falar uma única ação da Polícia Civil
que prendeu um aliado do Governador Flávio Dino. Agora são inúmeros
os que são adversários e assim foi alguns dias atrás para tentar colocar
um pouco de lado a história do Mariano. Aí vem agora essa situação do
Deputado Raimundo Cutrim e mais esse ofício pedindo que fiscalize.
O Governador deu uma resposta à população, o Ministério Público
agiu, o Ministério Público Federal agiu lá no Mato Grosso, quando
houve também uma situação dessa no Governo Pedro Taques.
Cobramos aqui ao Ministério Público também que possa ter a sua
interferência, que nós possamos ter uma eleição limpa, que o cidadão
possa ir e vir para aonde quiser, sem ter uma polícia partidária, que
ninguém fez um concurso público para ser policial, para ser mandado
por Governo. Então, aqui, meus colegas, fica o meu apelo, a minha
solidariedade ao Deputado Raimundo Cutrim e dizer que esta é a
forma comunista de governar, não é surpresa para ninguém que estude
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um pouco de história e saiba como o comunismo sempre foi no mundo
e é até hoje na Venezuela e na Coreia do Norte para citar como exemplos.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.
Como a Deputada Andréa cedeu a vez para o Deputado Edilázio, o
tempo da liderança passa a ser o próximo, da liderança da Oposição.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores público do Maranhão. Senhor Presidente, esse episódio
que envolve esse suposto ofício da Polícia Militar, eu acho que merece
realmente uma reflexão. Veja bem, já foi dito e repetido que o
Governador Flávio Dino não ordenou, não autorizou, não determinou
nenhuma medida dessa natureza. Aí aparece um ofício, já se falou que
esse ofício vai ser investigado, já se afastou o policial, o oficial que
assinou e subscreveu esse documento, e as investigações vão ser feitas.
Tudo isso já foi feito e com muita clareza e transparência. Agora o que
nos chama atenção em tudo isso, Senhor Presidente, o que nos chama
atenção é querer transformar isso em um ato como se fosse um ato
autoritário do Governador Flávio Dino, distorcendo a história e os
fatos de maneira ridícula, rasteira, rasa, superficial, sem nenhum sentido.
Quem entende de ditadura é a oligarquia, é a oligarquia que entende de
ditadura. Quem foi que comandou a ditadura no Maranhão? Foi a
oligarquia que querem trazer de volta para o poder, que está vivendo
essa crise de abstinência porque está fora do poder e aí usa todos os
artifícios para tentar atingir a imagem do governador que é uma imagem
positiva, até a Rede Globo que fez essa matéria no seu site diz lá que
“é o governo mais eficiente do Brasil”. Está no site do G1. A Globo
reconhece isso e estampa no Fantástico uma matéria encomendada
pela TV do Sarney e da oligarquia, uma matéria manipulada e induzida
apenas para gerar queimação. Não há outro sentido e nem outra razão,
assim vai ser até a eleição. Realmente a moda a gora é fake news, e o
craque de fake news chama-se José Sarney. Esse é o craque das fake
news, é o craque, é o Reis Pacheco. Querem fazer isso e todo dia vão
inventar uma história e usar o poderio midiático deles, que é uma
verdadeira ditadura, a ditadura da mídia, porque a mídia no Brasil
pertence a uma meia dúzia e aqui a gente conta nos dedos e sabe quem
é que manipula a maior audiência no Maranhão e usa isso politicamente
todos os dias. São incapazes de mostrar uma única linha do que acontece
no estado do Maranhão quando se trata de qualquer notícia do governo.
Olha, a Globo reconheceu que o Maranhão tem o governo mais eficiente
do Brasil. A Globo reconheceu, mas a Globo é incapaz, a TV do Sarney,
da oligarquia é incapaz de mostrar uma Escola Digna sequer, de mostrar
uma Unidade do IEMA. Não mostra. Não mostra a redução da taxa de
criminalidade, não mostra. Não mostra que o Maranhão foi o Estado
que mais cresceu em 2017, não mostra. Isso eles não mostram para
ninguém. Ninguém sabe, ninguém ouviu, a não ser pelas redes sociais.
Mas quando pegam um assunto como esse, aí eles vão ao ridículo.
Como é que pode? Espionagem por ofício. Eu nunca vi isso. Quem
entende de espionagem é quem controlava o SNI aqui no estado do
Maranhão. Esses entendem de espionagem. E nós sabemos quem
comandava. Quem entende de Ditadura é a oligarquia e realmente
Ditadura mata e aqui no Maranhão mataram muitos. Muitos foram
mortos por essa Ditadura que existia no Maranhão. E o problema
deles, e essa é a crise que eles vivem, essa TPE, essa Tensão Pré-
Eleitoral é porque essa Ditadura não vai voltar. Vão perder de novo. E
não adianta a mentira que vocês querem contar todos os dias, porque
nós vamos vencer com a verdade. É assim que vamos atravessar essa
luta, mais uma vez. Portanto, Senhor Presidente, a única coisa que
posso, neste momento, é realmente revelar a nossa indignação com
essa ditadura midiática, com esses ataques sem fundamentos, com
esses factoides e com essas mentiras que todo dia agora eles usam
contra o governo tentando macular a imagem do governo. Não vão
conseguir e a oligarquia não vai voltar. O povo vai vencer mais uma
vez. Obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
amigos da imprensa, a todos que nos assistem pela TV Assembleia,
senhoras e senhores, muita discussão em torno dessa ordem do
governador do estado do Maranhão em monitorar os seus adversários.
Muito foi falado, só que poucos se esquecem de dizer que essa carta,
que esse ofício é um ofício falso, criado. Então vamos aos fatos. O
Governador do Estado do Maranhão na sua rede social: “Não ordenei,
não autorizei, não concordei. Mandei demitir o oficial que assinou
aquele papel sem nenhum valor legal. Ele responderá um processo
disciplinar”. Se o documento não existe você vai exonerar por quê? Eu
queria só essa resposta, Deputado Eduardo Braide. Se o documento
não existe você vai exonerar o Tenente-Coronel, o Coronel?  Ninguém
está inventando nada. Deputado Rogério, nós vamos fazer uma apuração
aqui pela Assembleia como V. Exa. veio  defender o  governo  dizendo
claramente   no Grande  Expediente  que  foi um documento assinado
eletronicamente  e  não  autorizado,   isso  tem que  ser  apurado  aqui
nesta Casa  Deputado  Rogério...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA -
Deputado Sousa...

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Estou na liderança,
mas se o senhor quiser, se o Presidente...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Eu
peço... Num outro momento eu faço...

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Tudo bem. É só
para o senhor ter uma ideia. Eu quero aqui dizer que a Polícia Militar
do Estado do Maranhão, a quem eu faço parte da Comissão de Segurança
desta Casa e já participei por duas audiências em defesa de militares
que estão sendo punidos que existiam onze associações das polícias
que representavam os interesses dos policiais militares, aqui no Estado
do Maranhão, inclusive teve até uma greve, em 2011, se eu não me
engano, Deputado Levi e esses mesmos presidentes de associações,
quem está falando com autoridade sou eu, foram tirados dos seus
postos, foram extintas praticamente todas as associações, as
representatividades das associações. Casos de soldados, presidente de
associações serem transferidos por perseguições por não aceitar, o
Governador não aceitar ser contrariado. Isso é um fato. Isso não é de
agora, isso eu estou falando há três anos nesta tribuna e agora vieram
me dar voz, porque eu estou dizendo: Há perseguições dentro da
Polícia Militar do Maranhão e nesse governo comunista que quer
transformar o Maranhão na Venezuela e na Coréia do Norte foi agora
mais uma vez desmascarado. Por quê? Tem ofício de Caxias, tem e-
mails para Timon, para Codó e para Coroatá, além do que eu recebi do
Estadão, que foi o ápice, que todos estão dizendo que não existe, que
foi o de Barra do Corda. Se não existe, não precisava o Governo do
Estado do Maranhão baixar um memorando desconsiderando todos os
ofícios. Existe sim, só que desta vez vazou para a imprensa, vazou
para a sociedade, Deputada Graça, porque o que foi feito em 2016 não
tinha vazado, Deputado Edilázio. O que foi feito em Coroatá não
vazou, mas sentaram praça policial, 8 delegados na cidade de Coroatá,
o Prefeito Amauri não teria sido preso e levado para Pedrinhas porque
também era adversário do Governador. Deputado Eduardo Braide,
Deputado Wellington, aqueles que faziam Oposição na época, como
chega na circular, no memorando aqui, sentiram a pancada, e essa
Polícia não foi feita para isso, esses policiais merecem respeito. Agora
se são da cozinha do Secretário Ricardo Murad, por que é que eles
estão em cargos de confiança no Governo Flávio Dino? É uma pergunta
que eu queria fazer e ninguém consegue me responder. São da cozinha
de Ricardo... Sim, mas todos são de confiança do Governador Flávio
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Dino e agora, como sempre, a corda sempre arrebenta para o lado mais
fraco. Vão ser punidos, vão abrir processos administrativos. Que pena.
Mas a sociedade maranhense está conhecendo o governo que tem. Eu
tenho falado aqui que é perseguidor, os policiais sabem do que eu
estou falando, pois já estiveram várias vezes aqui, mas há aqueles que
têm medo de pisar na Assembleia por saber da retaliação, que o
governador vai para cima deles. Semana passada, eu estava no fórum
pela primeira vez de frente de um juiz, na Justiça Militar, em defesa de
um policial que foi contra, na Comissão de Segurança nesta Casa ele foi
opinar contrariamente pedindo que os acordos que foram firmados
numa reunião em 2015, nenhum acordo foi cumprido. Por ele fazer
uma crítica ao governo do Estado do Maranhão, ele me arrolou para eu
defendê-lo como testemunha de defesa. Eu fui e disse: “Tem razão, ele
estava defendo os interesse dele, agora está sofrendo punição”. Vai ser
expulso da corporação, além do soldado Tito, que já foi preso por
fazer a mesma manifestação, a cobrança que já foi feita. É isso, senhores
e senhoras, o governo do Estado do Maranhão quer que o Maranhão se
transforme numa Venezuela por meio de um governo ditador.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, pela ordem. Presidente, o bloco em
que está o deputado Edilázio, ele falou pelo bloco do Deputado Eduardo
Braide, pela liderança, não é isso, deputado? O Deputado Edilázio
utilizou o Tempo da Liderança do Bloco Parlamentar Independente,
Senhor Presidente. Então é importante a Mesa corrigir o fato.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO EDILÁZIO
JÚNIOR – Deputado Rafael, a observação de V. Ex.ª faz sentido porque
está olhando a composição do Diário, é que não foi feita a alteração, a
correção no sentido de que o Deputado Edilázio permaneça no bloco
ao qual ele pertencia antes da mudança de partido. Deputado Braide,
V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Veja como esse governo comunista é democrático, até o
direito de falar da tribuna da Assembleia querem me retirar, mas não
vão conseguir. Senhoras e senhores deputados, o que era grave está
ficando e ficou mais grave ainda. O que nós acabamos de acompanhar,
na sessão de hoje, foi um ato covarde do governo do Estado em tentar
execrar um oficial da Polícia Militar. Isso me traz a certeza mais do que
nunca da necessidade de aprovação do requerimento para que esses
três oficiais venham dizer aqui, cara a cara, olho no olho, como foi que
surgiu toda essa situação. Caso contrário, ficará só a palavra do governo
do Estado de que o ato 1º não existiu e que depois o ato existiu, mas
não era para ser cumprido. Ora, senhoras e senhores, em relação ao
tenente-coronel Emerson Farias Costa, essas são as palavras do
Secretário de Segurança do Estado na reportagem que foi exibida ontem
à noite no Fantástico: “Exclusivamente uma atitude atribuída ao tenente-
coronel Emerson Farias Costa, subchefe do Estado maior.” Quem está
dizendo isso não sou eu, é o Secretário de Segurança do Estado. Quer
dizer que o Tenente-Coronel Emerson, até o episódio desse ofício,
tinha a confiança do governador para ser Subchefe do Estado Maior. A
partir do momento que surgiu esse ofício e que vazou, pronto, ele não
presta. Ele não teve direito às promoções, ele não tem as condições
necessárias para estar onde está. Quer dizer, senhoras e senhores, é
assim que funciona o Comunismo. Enquanto você está lá para servi-lo,
você está à disposição e está tudo bem, mas a partir do momento que
o governo precisa de um bode expiatório, ele pega qualquer um. Que
isso sirva de lição a todos os oficiais da Polícia Militar do Estado do
Maranhão. A forma como vocês estão sendo tratados por esse governo,
que de forma covarde tenta atribuir uma ação, que é dele, do governo,
a um único oficial. Mas eu vou mais além, tirando a questão do Emerson,
que tenho certeza vai ter a oportunidade de dizer a esta Casa tudo
como aconteceu e falar a verdade, como é que fica a situação da assinatura

do Coronel Antônio Marcos, de Barra do Corda? Ele também não
serve a Polícia Militar? Ele não tem a confiança do atual governo. Ele
também fez o ofício que foi reforçando o Memorando 098/2018. Como
fica a situação do Major Jadiel Luiz Sousa Resende, que também fez
um ofício para o Batalhão de Caxias? Ele não serve então a esse governo?
Ele foi exonerado? O que aconteceu com ele? Ora, senhoras e senhores,
eu fico pensando que uma simples palavra poderia ter resolvido toda
essa questão: Perdão. O Governador Flávio Dino deveria ter pedido
perdão em relação a essa tentativa de usar a Polícia Militar do Maranhão
para fins eleitorais. Era isso que deveria ter acontecido e tudo estaria
resolvido. No caso do Mato Grosso, o governador de lá também negou
a espionagem no primeiro momento, o grampo que fez aos deputados
de oposição. Ele não iria afirmar, mas depois tudo foi comprovado.
Aqui, senhoras e senhores, o que vemos, de forma lamentável, e é
quanto a isso que está a minha indignação, é a tentativa de desqualificar
a Polícia Militar do Estado do Maranhão que há quase 200 anos presta
um serviço de relevância, servindo e protegendo o povo maranhense e
agora quando o governo não tem a coragem e de forma covarde não
assume as suas ordens, escolhe partir para cima dos oficiais da Polícia
Militar dizendo que eles são os únicos causadores. Ora, senhores,
dizer que o documento assinado pelo Tenente-Coronel Emerson não
foi assinado e não tinha validade, é contradizer dois documentos oficiais
do Governo do Estado. Primeiro, um ofício, memorando que já foi lido
aqui, do próprio comandante da CPI quando o diz o seguinte:
Considerando o teor do Memorando Circular 098/2018, datado de 06
de abril de 2018, deste CPI e encaminhado a este CPA, este comando
solicita que seja tornado sem efeito o documento. Senhoras e senhores,
para aqueles que acabaram de ingressar no curso de Direito sabem que
uma coisa só pode ser tornada sem efeito se ela teve efeito e se teve
efeito é porque teve validade. E a nota, a nota oficial do Governo do
Estado é muito clara e essa nota citada inclusive na reportagem, é um
equívoco grave sem precedentes não autorizado pelo comando da
instituição Polícia Militar, que na sua gênese procurava tão somente
catalogar dados informativos e estatísticos que subsidiassem um banco
de dados para elaboração do planejamento do policiamento das eleições
2018. Mais um crime, senhoras e senhores deputados, porque compete
à Justiça Eleitoral fazer o planejamento das eleições e não a Polícia
Militar. Portanto, senhoras e senhores, eu saio dessa sessão com dois
sentimentos: primeiro, o da tristeza, de ver um governo covarde que
empurra para a vala um oficial que ao longo de vários anos presta
serviço à corporação e que até pouco tempo, nas palavras do secretário
de Segurança, era subchefe do Estado Maior, palavras dele, quer dizer
então que até pouco tempo ele tinha a confiança, agora ele não tem
mais, esse é o primeiro sentimento que sai daqui de tristeza, de tristeza
de um governo que abandona os seus no meio do caminho para poder
desmentir aquilo  que não tem defesa. E o segundo, senhoras e senhores,
a certeza,  a certeza de que mais do que nunca precisamos aprovar esse
requerimento para que esses três oficiais que assinaram esses
documentos possam estar aqui prestando os esclarecimentos e mais
do que nunca agora, fazendo a sua defesa, porque hoje o que aconteceu
foi a execração de oficiais da honrosa Polícia Militar do Maranhão. E
isso nós não podemos aceitar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA – Pelo tempo da liderança do Bloco do Governo,
Deputado Marco Aurélio, por até cinco minutos, sem direito a apartes.
Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, todos que acompanham a transmissão desta Sessão,
imprensa. Também venho discorrer sobre o tema debatido nesta tarde,
dizer que o documento que está sendo colocado e foi veiculado em
nível nacional, ele é um absurdo. Como também é um absurdo atribuir
este documento ao Governador Flávio Dino, é um verdadeiro absurdo
e pauto neste pronunciamento a indignação, reforçando o trabalho que
foi desenvolvido na segurança pública, nos últimos três anos e quatro
meses, pelo Governo Flávio Dino. Se nós tivéssemos outro resultado,
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eu não diria nada. Mas nós temos um resultado mais do que satisfatório
para o povo do Maranhão. Nos últimos três anos e quatro meses, a
segurança pública do Estado do Maranhão mudou, Deputado Rogério,
de uma maneira transformadora, realidade de caos que se tinha no
Maranhão com decapitações, com ônibus sendo incendiados, com o
caos instalado no Estado do Maranhão, esta realidade mudou. Situação
de abandono e de falta de investimento em que não se tinha as condições
para enfrentar a criminalidade, e, de repente, em pouco mais de três
anos, o Governo Flávio Dino colocou quase mil viaturas nas ruas para
reforçar a segurança, elevou o número de policiais para o maior na
história da corporação, inclusive agora com milhares de estudantes se
preparando para em breve tomarem posse e melhorar ainda mais essa
realidade da segurança do estado do Maranhão. Isso nunca existiu. O
presídio, a Penitenciária de Pedrinhas, que antes era de decapitação,
uma vergonha nacional, hoje se tem um controle e se consegue trabalhar
a ressocialização. Há muito por avançar, mas já melhorou demais.
Todo esse trabalho que é desenvolvido pelo governo Flávio Dino, é
bem verdade que quando se compara com o passado e com o que é feito
agora, dá um contraste tão grande, mas tão grande, que o que restar,
Deputado Bira, é tentar macular esse trabalho. Não haverá outra
iniciativa porque sabem que, se comparar, é algo que envergonhará
aquilo que eles fizeram, porque nem eles mesmos têm coragem de dizer
o que foi feito lá no passado. Muitas vozes se levantam aqui hoje com
esse tom da crítica de desfazer o que está sendo construído pelo governo
Flávio Dino, mas jamais se levantaram no passado para denunciar,
para cobrar o caos instalado na segurança no governo anterior. É claro
que toda hora vão inventar factoides, um jabuti não sobe numa árvore
sozinho, você vê um jabuti trepado é porque alguém botou, alguém
colocou aquele jabuti ali. Toda hora tentarão macular este trabalho.
Qual a intenção? De repente se fala em intervenção federal, já começam
a pautar, a ir nessa linha, mas espera aí, em 2014, no auge daquele caos
das decapitações, das mortes todos os dias, falaram em intervenção
federal? É hoje, com esses resultados de redução da violência, de
fortalecimento da polícia, diante desse resultado, que vem se falar em
intervenção federal? É preciso termos exatamente a dimensão do que
está sendo construído e termos um foco. O governo é democrático, o
governo Flávio Dino trabalha, tem seriedade e tem resultados. E o mais
importante: não vai perder o foco. O objetivo é tentar tirar do
Governador Flávio Dino essa linha que ele está tendo permanente de
agenda positiva para tentar colocá-lo na defensiva, para tentar tirar
dele essa força das ações e tentar emparedá-lo, mas não vão conseguir.
De repente se veem perdidos com um governo com aprovação altíssima,
mesmo no inverno como está agora, mesmo na crise que o país enfrenta,
um governo que tem uma aprovação e que vai ser reeleito no primeiro
turno e de repente começam a inventar. E será assim até o dia das
eleições. Mas se serve, de repente, para reflexão é que o Governador
Flávio Dino não vai perder o foco. O foco é o trabalho, esse vai
continuar. E faremos sempre esse comparativo do que foi e do que é e
do que haverá de melhorar, ainda mais, do Governo Flávio Dino.
Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA – Deputado Adriano Sarney, por até cinco
minutos, sem direito a apartes, pela liderança do PV, Partido Verde.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas, servidores desta Casa, maranhenses. Claro que subo hoje
a esta tribuna para debater também essa situação deplorável que estamos
presenciando no Maranhão. Um governo que inúmeras vezes eu pontuei
aqui, nesta tribuna, de governo perseguidor, de Ditadura Comunista. E
ouvi atentamente, alguns membros do governo aqui falar, são falas que
certamente se perdem no ar. Porque não adianta colocar culpa em uma
pessoa, não adianta inventar que a carta não existe ou que foi plantada
ali por um grupo político adversário. Não adianta atacar a imprensa
livre, a imprensa competente do Maranhão e do Brasil, não adianta

fazer nada disso, porque é só reafirmar que o maior incompetente
nessa situação é o Governador Flávio Dino, pois ele é o comandante-
chefe da Polícia Militar. O comandante-chefe da Polícia Militar é o
Governador do Estado, é o Governador Flávio Dino. Se o memorando
é falso, se o subordinado o traiu, se a imprensa livre e competente está
criticando é culpa do Governador Flávio Dino, porque ele é o maior
responsável, é o comandante da Polícia Militar no Estado do Maranhão.
Essa pobreza de argumentação que ouvimos aqui, tenho certeza absoluta
que até o Deputado Edilázio já ouve há 08 anos, eu aqui estou ouvindo
há 03 anos alguns deputados que falam em oligarquia. Ainda falam
nisso. Só falam nisso. Ainda falam no passado. Mas por que eles
apenas não venham aqui tentar explicar talvez dessa situação
inexplicável, que é a grande perseguição do grande perseguidor comunista
Flávio Dino, inúmeras vezes falamos de situações nesta tribuna, fiz
aqui nesta Casa uma reunião, chamamos aqui o ex-prefeito de Mirinzal
que foi preso no dia da sua eleição, esteve aqui presente, convocamos,
convidamos o delegado da cidade de Mirinzal que o prendeu e que
ficou claro na reunião que foi uma prisão ilegal, imoral, política, eleitoral,
atendendo ao pleito político do Palácio dos Leões. Um deputado aqui
da tribuna disse que o governador Flávio Dino vai ganhar no primeiro
turno, primeiro lugar o governador Flávio Dino não vai ganhar as
eleições, a única forma do governador ganhar as eleições é se ele continuar
perseguindo os adversários políticos da forma que ele está, ai, sim, é
capaz dele ganhar as eleições perseguindo e prendendo todos os
adversários políticos, prendendo todos os deputados, todos os
prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e encarcerando assim o povo do
Estado do Maranhão para que ele possa matar, de uma vez por todas,
a democracia e tentar conseguir e ter alguma chance nesse estado do
Maranhão, porque eu ando o estado inteiro e não encontro uma só
alma e aqui mesmo um deputado desta tribuna disse que entre a turma
de amigos, ele é o único que vota em Flávio Dino, todos os outros não
votam no Flávio Dino votam na Roseana. É só você pesquisar, é só
você andar pelas ruas, é só você ouvir a voz rouca do povo e verá que
essa perseguição chegará ao fim e vamos trabalhar para que o futuro do
Maranhão seja um futuro melhor e não um futuro de perseguições, um
presente voltado ao passado uns argumentos pobres, argumentos feios,
argumentos que não levarão a nada, mas sim nos retornarão mais uma
vez ao tempo passado, ao tempo das grandes perseguições que aqui
como o deputado que subiu esta tribuna disse: há épocas que talvez
sejam épocas governadas por forças políticas que hoje estão aí também
representados no governo comunista, porque dentro desses 50 anos
quem está mais representado não é o grupo que faz oposição ao Flávio
Dino, mas o próprio grupo do Flávio, que é representado pelas forças
políticas que comandaram esse Estado por mais tempo. Muito
Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Democrático, o líder está ausente. Bloco Parlamentar de
Oposição. Declina. Bloco Parlamentar Independente, declina. Bloco
Parlamentar PV e PEN, 05 minutos. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA –  Não há orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezenove de abril de dois mil e dezoito.

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

Almeida.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Glalbert Cutrim, Jota Pinto, Júnior Verde, Léo Cunha, Max
Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Stênio Rezende, Valéria Macedo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os
Senhores Deputados: Antônio Pereira, Cabo Campos, César Pires,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota e Sousa Neto. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Jota
Pinto, Júnior Verde, Fábio Braga, Roberto Costa, Vinícius Louro e
Carlinhos Florêncio. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno
expediente, o Presidente informou que as inscrições dos Deputados
Neto Evangelista e Wellington do Curso ficaram transferidas para a
próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia. Na sequência, foi
feita a verificação de quórum  a pedido do Deputado Wellington do
Curso. Constatado que não havia número regimental para apreciar a
matéria constante na Ordem do Dia, o Presidente declarou que a mesma
ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária e submeteu à
deliberação da Mesa, que indeferiu o Requerimento nº 169/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado da
Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando informações quanto
aos endereços das mais de 700 escolas que passaram por alguma
intervenção, reforma, construção, revitalização ou manutenção pelo
Programa  Escola Digna. O autor do Requerimento recorreu da decisão
da Mesa e o Presidente determinou sua inclusão na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária. Na forma regimental, foram também
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs:
172 e 173/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota; 173/2018, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré e 175/2018, de autoria do Deputado
Jota Pinto. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o
Deputado Neto Evangelista. No tempo dos Partidos e Blocos os
Deputados Fábio Braga e Bira do Pindaré dividiram o tempo destinado
ao Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Roberto
Costa falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição. O Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado
Carlinhos Florêncio pela Liderança deste Bloco. Pela Liderança do
Bloco Parlamentar Independente, ouviu-se o Deputado Wellington do
Curso. No Expediente Final ocuparam a Tribuna a Deputada Valéria
Macedo e os Deputados Roberto Costa e Carlinhos Florêncio. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
23 de abril de 2018.

Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de
abril de dois mil e dezoito.

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

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio

Pereira, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Jota Pinto, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo
Teles, Sousa Neto, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Cabo Campos, Fábio
Macedo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Neto Evangelista,
Rafael Leitoa, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus.
Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do seguinte Expediente: Projeto de Resolução Legislativa nº
024/18, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título
de Cidadã Maranhense a Senhora Denise Albuquerque por sua atuação
para o desenvolvimento social e ambiental no Estado do Maranhão;
Requerimentos nºs: 167/18, do Deputado Eduardo Braide, solicitando
que seja realizada uma Sessão Solene no dia 11 de Outubro de 2018,
para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Reverendíssimo Padre Cláudio Sousa Fernandes; 168/18, da
Deputada Valéria Mecedo, para que seja realizada Sessão Solene na
data de 09 de maio de 2018, às 11 horas, no Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, para entrega de Título de Cidadão Maranhense a Senhora
Miguelina Paiva Vecchio; 169/18, do Deputado Wellington do Curso,
ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando informações quanto aos endereços das “mais de 700 escolas
que passaram por alguma intervenção – reforma, construção,
revitalização, manutenção ou totalmente construídas – pelo Progama
Escola Digna; 170/18, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando a
realização de uma Sessão Solene em homenagem à cultura popular
maranhense, no dia 28 de junho do ano em curso; Indicações nºs: 261 e
262/18, ambas de autoria do Deputado Bira do Pindaré, ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,  Senhor José Joaquim
Figueredo dos Anjos, para que determine a implantação de um Cartório
de Registro de Imóveis no bairro da Cidade Operária e outro na área do
Itaqui-Bacanga, ambos Município de São Luís; 263/18, também do
Deputado Bira do Pindaré ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Junior, para que determine a implantação de uma academia ao
ar livre na Rua Senador Pompeu, Bairro da Vila Isabel, também neste
município; 264/18, ainda do Deputado Bira do Pindaré ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que determine ao
setor competente a implementação do Programa Mais Asfalto na
Avenida Principal, Jardim das Mercês no Município de Paço do Lumiar;
265/18, do Deputado Júnior Verde, ao Superintendente Regional do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT,
Senhor Gerardo Fernandes, solicitando a recuperação asfáltica da BR-
222, no trecho do KM 30, popularmente conhecido como “Estrada da
Sunil”, via que dá acesso à região de Nova Oriente, composta pelas
comunidades Planalto I e II, João do Vale, Agroplanalto, Francisco
Romão, Novo Oriente, no município de Açailândia; 266/18, do
Deputado Júnior Verde, também ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia para o Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando a construção de uma Delegacia
de Polícia Civil no Município de Senador La Rocque; 267/18, do
Deputado Edson Araújo, ao Governador do Estado, solicitando que
determine a Secretária de Estado de Infraestrutura, construção de uma
Ponte sobre o Igarapé de Santa Maria, Município de São José de
Ribamar; 268/18, também do Deputado Edson Araújo, ao Governador
do Estado do Maranhão e ao Diretor da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão, Senhor Carlos Rogério Santos Araújo,
solicitando a implantação de um Sistema Simplificado de Abastecimento
de Água (poço artesiano), com rede de distribuição, para o Povoado
Novo Buriti pertencente ao Município de Buriticupu; 269/18, do
Deputado Jota Pinto ao Prefeito do Município de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior, solicitando a cobertura da galeria do bairro
da Liberdade. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação a Matéria lida pelo Primeiro Secretário, após
deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra aos
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Deputados: Júnior Verde, Edivaldo Holanda, Antônio Pereira, Professor
Marco Aurélio, Wellington do Curso e Fábio Braga. O Deputado Júnior
Verde destacou a importância da agricultura e da atividade pesqueira
para o Maranhão. Com a palavra, o Deputado Edivaldo Holanda
informou que nos dias 26 a 29 de julho acontecerá o vigésimo Congresso
da Assembleia de Deus e ressaltou a aprovação do Projeto de Lei que
cria o Dia Estadual do Jovem Assembleiano. Por sua vez, o Deputado
Antônio Pereira relatou sua participação em uma reunião com os
representantes das Indústrias Suzano para discutir questões relativas
a responsabilidade social e socioambiental na atuação dessa organização
no Maranhão. Com a apalavra, o Deputado Professor Marco Aurélio
relatou a luta pela criação do Museu Histórico da Cidade de Imperatriz
em face a necessidade de preservar a história e a memória do povo de
Imperatriz. Em seguida, ouviu-se o Deputado Wellington do Curso
que relatou sua participação na Audiência Pública para discutir a situação
da comunidade do Cajueiro e teceu duras críticas ao Governador Flávio
Dino por sua postura em relação a essa questão. Por fim, o Deputado
Fábio Braga relatou sua participação na Audiência Pública com a
Comissão de Emancipação de Municípios. Não havendo mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
o Projeto de Lei nº 076/2018, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, que dispõe sobre a instituição do “Dia Estadual do Jovem
Cristão Assembleiano” e suspendeu os trabalhos para que a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania emitisse o respectivo parecer.
Reabertos os trabalhos, o Deputado Glalbert Cutrim, Presidente da
CCJC informou que o Projeto foi aprovado na Comissão, sendo desta
forma submetido à deliberação do Plenário, que o aprovou em seus
turnos regimentais, encaminhado-o à sanção governamental. Em seguida,
foram aprovados os Requerimentos nºs: 153/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja constituída uma
Comissão Especial para, no prazo de 120 dias, acompanhar a
problemática das enchentes para a prevenção e assistência imediata
nos municípios maranhenses; 165/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, para que seja realizada Sessão Solene no dia 17 de
maio de 2018, para homenagear o Bumba-Meu-Boi do Maranhão e
166/2018, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, solicitando a
realização de uma Sessão Solene para entrega do título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Marco Antônio Coêlho Lara, no dia 02 de
agosto do ano em curso.  Os Requerimentos nºs: 151 e 152/2018, de
autoria do Deputado Sérgio Frota foram transferidos devido à ausência
do autor. Submetido à deliberação da Mesa, foi indeferido o
Requerimento nº 161/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad,
solicitando que o Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, envie cópia dos comprovantes com os gastos da viagem que
realizou para a Cidade de Curitiba em visita política. A autora recorreu
da decisão da Mesa e este Requerimento ficou incluído na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária. Em seguida, a Mesa deferiu o
Requerimento nº 163/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo,
solicitando que seja abonada sua falta na Sessão Legislativa do dia 04
de abril de 2018, em vista da sua participação no “Fórum da Mulher
Vereadora no Estado do Maranhão”, no Auditório Neiva Moreira,
nesta Assembleia Legislativa. Na forma do Regimento Interno, foi
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs:
167/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide; 168/2018, de
autoria da Deputada Valéria Macedo; 169/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 170/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se a
Deputada Andrea Murad que informou ter protocolado uma
representação, na Procuradoria Geral da República, denunciando o
Governador Flávio Dino por suposto envolvimento no que considera
um “esquema de desvios de recursos da Saúde”, que teria sido revelado
pelo médico Mariano de Castro Silva. No tempo dos Partidos e Blocos
o Deputado Professor Marco Aurélio usando a Tribuna pela Liderança
do Governo e pela Liderança pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão lamentou a campanha difamatória promovida pelo Grupo
Mirante de Comunicação contra o Governador Flávio Dino. Pelo Bloco
Parlamentar de Oposição, a Deputada Andréa Murad informou ao

povo de Caxias que recebeu suas denúncias e que vai averiguar. O
Deputado Bira do Pindaré, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, criticou a postura da Oposição e destacou a eficiência
e compromisso da gestão do Governador Flávio Dino. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas reservado. Não havendo
oradores inscritos no Expediente Final e nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 18 de abril de 2018. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Sousa Neto - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado César Pires - Segundo Secretário, em exercício.

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
P A R E C E R Nº 001 / 2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 266/2017, de autoria do Senhor

Deputado Josimar do Maranhãozinho, que dispõe sobre o embarque e
desembarque de passageiros do Sistema de Transporte Público da
Região Metropolitana da Grande São Luís, fora da parada seletiva e dá
outras providências.

 Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 086/2018). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

O presente Projeto de Lei visa criar alternativa para os usuários
de transporte público urbano na Região Metropolitana de São Luís, no
intervalo das 22 às 05 horas da manhã, para que esses usuários possam
embarcar e desembarcar em lugares iluminados e com fluxo de pessoas,
mesmo que estejam fora da parada seletiva do sistema de transporte
público, possibilitando que estes tenham a oportunidade de embarcar
e desembarcar em lugares mais iluminados e movimentados, até mesmo
mais próximos de suas residências, evitando assim que sejam vítimas
de assalto.

O artigo 1º do Projeto de Lei em análise prevê que o condutor
do transporte, além da obediência ao sinal de embarque e desembarque
de passageiros do Sistema de Transporte Público da Região
Metropolitana da Grande São Luís, poderá atender ao sinal de embarque
e desembarque fora da parada seletiva e regular do sistema, no período
entre as 22:00 e às 05:00 horas, desde que o lugar disponha de uma boa
iluminação e tenha fluxo de pessoas.

O artigo 2º do Projeto de Lei em análise, prevê que caberá ao
Poder Público adotar as medidas necessárias à regulamentação através
de Decreto, visando criar forma de fiscalização às medidas necessárias
ao cumprimento da Lei.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento da coletividade de usuários do
transporte público na Região Metropolitana de São Luís, no horário
das 22h às 05h, proporcionando maior segurança, pois poderão
embarcar ou desembarcar fora das paradas seletivas do sistema,
possibilitando-os usufruir de locais iluminados e movimentados para
fazer seu embarque e/ou desembarque dos veículos de transporte
público.

 Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
vulnerabilidade dos passageiros de transporte público na Região
Metropolitana de São Luís no horário compreendido das 22h às 05h,
sendo então apresentada a proposta para promover alternativa na
intenção de promover maior segurança aos usuários do sistema público
de transporte, ao possibilitar o embarque e desembarque fora das paradas
do sistema desde que sejam em locais iluminados e com fluxo de
pessoas.

Este Projeto de Lei demonstra necessidade do ato, visto que é
grande o número de usuários do transporte público coletivo no horário
das 22h às 05h, e por outro lado as paradas seletivas do sistema não
proporcionam segurança aos usuários, deixando-os vulneráveis a
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assaltos, sendo a medida proposta responsável por possibilitar maior
conforto e segurança a estes usuários, pois possibilitará que estes
embarquem e desembarquem em locais diversos dos pré-estabelecidos,
desde que esteja iluminado e tenha fluxo de pessoas.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é

oportuno e conveniente, pois o momento é adequado, satisfaz o interesse
público e, também, atendendo a legislação pertinente.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos votam

pela aprovação do Projeto de Lei nº 266/2017, nos termos do voto da
Relatora.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em  23 de abril de 2018.

Deputado Fábio Braga - Presidente, em exercício
Deputada Ana do Gás - Relatora
Deputado Vinicius Louro
Deputado Eduardo Braide

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0628/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, inciso II c/c
artigo 13, inciso, VI, da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta
e emissão da Nota de Empenho com a empresa M V DOS SANTOS
TREINAMENTOS EPP (G D CURSOS) para a realização do curso
“Capacitação em Pregão Presencial e Eletrônico com Ênfase no Sistema
Comprasnet”, ministrado pelo professor o Sr. Alexandre Ciro, a ser
realizado nos dias  16 a 18 de maio de 2018, nesta Assembleia
Legislativa do Estado do MA, no valor total de R$ 39.320,00 (trinta
e nove mil trezentos e vinte reais), visando proporcionar a melhoria
na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e
melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços
prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA,  19  DE  ABRIL DE 2018. Deputado Othelino
Nova Alves Neto-Presidente da ALEMA

P O R T A R I A   Nº 307/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a indicação da
Diretoria de Administração,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA
GUIMARÃES, matrícula nº 1407329 e JORDANIA MOURA
RIBEIRO, matrícula nº 1604396, ambas lotadas na Diretoria de

Administração, para atuarem respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato nº 07/2018-AL, firmado entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa Informaxx Informática
e Tecnologia (Mendes Pinto – Comércio e Serviços Ltda – ME), cujo
objeto versa a aquisição de 02 (dois) HD’s externos, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e Art. 67 da Lei nº
8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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