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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/05/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.05.2018

I – PROJETO DE  LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º  TURNO – REGIME DE PRIORIDADE – REQ. (176/2018).

1. PROJETO DE LEI  Nº 063/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 023/2018), QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DE
DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA – CAF E AO NEW
DEVELOPMENT BANK – NDB PARA A IMPLANTAÇÃO DP
PROGRAMA CORREDOR DE TRANSPORTE E INTEGRAÇÃO
SUL-NORTE DO MARANHÃO. –  COM PARECERES
INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS, DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA; ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. – RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO.

II – PROJETO DE  LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 065/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A
SEMANA ESTADUAL DE DOAÇÃO DE LIVROS. (A SER
COMEMORADO ANUALMENTE NA TERCEIRA SEMANA DO
MÊS DE ABRIL OU EM SEMANA QUE INCORPORE O DIA 23
DE ABRIL). COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR RONALD ALEXANDRE CAMILO, NATURAL DE
DUQUE DE CAXIAS-RJ. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE
CONCEDE A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” À SENHORA
ÂNGELA MARIA MORAES SALAZAR. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 176/2018, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS RAFAEL LEITOA E ROGÉRIO CAFETEIRA,

REQUEREM 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
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR. DEVIDO AUSÊNCIA DO 1º
AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 186/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVOCADO O SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, SR. JEFFERSON MILER
PORTELA E SILVA, A COMPARECER AO PLENÁRIO DESTA
CASA, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ACERCA DO
MEMORANDO CIRCULAR Nº 098/2018- SEC.
ADMINISTRAÇÃO/CPI, DATADO 06 DE ABRIL DE 2018.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 180/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MICHEL TEMER,
NO SENTIDO DE EFETIVAR MEDIDAS PARA DECRETAR
INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO MARANHÃO, NOS
TERMOS DO ART. 34, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
VISANDO POR TERMO À TENTATIVA DO GOVERNO DO
ESTADO DO MARANHÃO DE OBRIGAR OS COMANDANTES
DAS UPM’S A INFORMAREM AS LIDERANÇAS QUE FAZEM
OPOSIÇÃO AO GOVERNO LOCAL OU AO GOVERNO DO
ESTADO, EM CADA CIDADE, QUE PODEM CAUSAR
EMBARGOS NO PLEITO ELEITORAL.

8. REQUERIMENTO Nº 187/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE LEI Nº 065/2018, DE SUA AUTORIA,  QUE
FACULTA À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL A INSTITUIÇÃO
DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO NOS FINAIS DE SEMANA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 02/05/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/18,

de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” ao Senhor Flávio Trindade Jerônimo.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 092/18, de autoria do Senhor

Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Moradores do Villagio do Cohatrac V, com sede e foro no Município
de São José de Ribamar, no estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 093/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que considera de Utilidade Pública a
Associação Maranhense de Veículos Antigos.

3. PROJETO DE LEI Nº 094/18, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que institui o Dia Estadual da Proteção ao
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 091/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a prática de
sustentabilidade, racionalização e consumo consciente quanto à
aquisição de materiais e à contratação de serviços pelos órgãos públicos
estaduais.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.
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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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 26 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 seis de abril de dois mil e
dezoito.

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

Marco Aurélio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo

Campos.

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

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 CABO CAMPOS (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 PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027 / 18

Concede a Medalha “Manoel Bequimão” ao
Senhor Flávio Trindade Jerônimo.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao Senhor Flávio Trindade Jerônimo.

Art. 2º - Este Projeto de Resolução Legislativa entrará em
vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO” – São Luís,
25 de abril de 2018. - JOSE ROBERTO COSTA SANTOS - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

É motivo de muito orgulho a todo Estado do Maranhão, a
comemoração dos 10 anos de existência do curso de Direito da
Universidade Estadual do Maranhão; sendo, inclusive, mais gratificante
ainda, o reconhecimento nacional que os alunos pertencentes às suas
fileiras alcançaram, dentre todas as universidades públicas e privadas
do Brasil, a 14° colocação no ranking de desempenho no Exame de
Ordem – ficando a frente de renomadas instituições de ensino, como:
UNB, UFRJ, UFAL, PUC-RJ, UFBA, PUC-SP, UFOP, UFPR, UERJ,
UFRGS, UFRN, UFSC, dentre outras.

Todas essas conquistas deram-se através da luta constante e
iniciativa do Senhor Flávio Trindade Jerônimo que fora o 1º
coordenador do Curso; tendo formação jurídica-acadêmica sem igual -
possuindo graduação em Direito pela Universidade Federal do
Maranhão (1994) e mestrado em Direito pela Universidade Federal de
Pernambuco (2001); sendo, atualmente, professor assistente da
Universidade Estadual do Maranhão.

Todos estes aspectos, de per si, demostram a sua capacidade
técnica e social, fazendo jus a esta nobre e justíssima homenagem desta
Casa Legislativa.
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Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Bequimão”. São

Luís, 20 de fevereiro de 2018. - JOSE ROBERTO COSTA SANTOS -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 176 / 18
REPUBLICAR EM: 02.05.18

Senhor Presidente,

Na forma do 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 extraordinária, logo após a presente, o Projeto de Lei nº 063/
2018, enviado pela mensagem nº 023/2018, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUIS, 20 DE ABRIL DE
2018. – Rafael Leitoa – Deputado Estadual – Rogério Cafeteira –
Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 180 / 18

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja
encaminhado expediente ao  SENHOR PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, MICHEL TEMER, NO SENTIDO DE EFETIVAR
MEDIDAS PARA DECRETAR INTERVENÇÃO FEDERAL NO
ESTADO DO MARANHÃO, NOS TERMOS DO ART. 34,
INCISO VII, ALÍNEA B, ESPECIFICIAMENTE QUANTO AOS
DIREITOS DA PESSOA HUMANA, ENTRE ELES O DE SE
REUNIR LIVREMENTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
VISANDO POR TERMO À TENTATIVA DO GOVERNO DO
ESTADO DO MARANHÃO DE OBRIGAR OS
COMANDANTES DAS UPM’S A INFORMAREM AS
LIDERANÇAS QUE FAZEM OPOSIÇÃO AO GOVERNO LOCAL
OU AO GOVERNO DO ESTADO, EM CADA CIDADE, QUE
PODEM CAUSAR EMBARAÇOS NO PLEITO ELEITORAL (ver
documentação comprobatória em anexo).

O monitoramento da Polícia Militar aos políticos que fazem
oposição ao governador do Maranhão foi revelado pela Circular nº08/
2018 do Comando de Policiamento de Área do Interior 2 da PM –
Barra do Corda; sendo também verificado no Memo nº 071/2018, do
Comando de Policiamento de Área do Interior 4 da PM – Caxias,
sendo oriunda do Mem. Circular Nº 098/2018 – CPI de 06/04/2018,
que determina o envio de respostas [da tropa], em caráter de urgência,
sobre a identificação de adversários [ex-deputados, ex-prefeitos e ex-
vereadores] que podem provocar “embaraços no pleito eleitoral. Tal
situação viola, explicitamente, os direitos da pessoa humana, entre
eles o de se reunir livremente. Ao que parece, para o Governador do
Maranhão, não se pode conceber um estado em que as pessoas tenham
ideologias diferentes, sendo isso uma grave afronta ao Estado
Democrático de Direito, sobretudo, ao direito à liberdade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de abril de 2018. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.05.18
EM: 27.04.18

REQUERIMENTO Nº 186 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, venho requerer que seja CONVOCADO o

Secretário de Estado da Segurança Publica, Sr. JEFFERSON MILER
PORTELA E SILVA, para que compareça ao Plenário desta Casa, a
fim de prestar esclarecimentos acerca: 1) do memorando circular nº
098/2018-Sec.Administração/CPI, datado 06 de abril de 2018, no qual
solicitava de todas as Unidades de Comando do Policiamento de Área
do Interior o levantamento de dados eleitorais e outras informações
com a finalidade de relacionar as lideranças que fazem oposição ao
Governador Flavio Dino, bem como do memorando circular nº 114/
2018 – Sec. Adm/CPI, datado 20 de abril de 2018, tornando sem efeito
o memorando circular nº 098/2018-Sec.Administração/CPI; 2) prestar
esclarecimento da denuncia feita nesta Casa em que  um policial Militar,
Fernando Paiva Morais Junior, prestou depoimento ao Juiz Federal da
1º Vara Criminal da Justiça Federal do Maranhão, relatando que foi
coagido pelo Secretario de Estado da Segurança, Jefferson Portela,
para incluir o nome de um Parlamentar entre os integrantes de uma
quadrilha de contrabando; e por fim 3) prestar esclarecimento da
denuncia feita nesta Casa alusiva ao monitoramento realizado pela
Secretaria de Segurança, aos Deputados de Oposição, através do Sistema
Guardião.

Sugiro a data de 10 de maio de 2018.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de abril de 2018. -

ANDRÉA MURAD - DEPUTADA ESTADUAL - PRP/MA

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.05.18
EM: 27.04.18

REQUERIMENTO Nº 187 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de
tramitação a Proposição de Leis  nº 065/2018,  que  Faculta à
Administração Estadual a instituição de programas de estágio nos
finais de semana,  de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de abril de 2018. -
EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.05.18
EM: 27.04.18

REQUERIMENTO Nº 189 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 174 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Maranhão, baseando-se na alínea “c”, inciso VIII, art.
30 do Regimento Interno, que coloca a defesa dos direitos sociais
como um dos pontos da referida Comissão, que seja realizada
AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 24 DE MAIO, ÀS 15 HORAS, no
Auditório Plenarinho da Assembleia Legislativa, objetivando discutir
sobre o “Transporte enquanto direito social e Política de
Mobilidade Urbana da Grande São Luís”

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de abril de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA, PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 26/04/2018.
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INDICAÇÃO Nº 284 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, e reiterando o teor da indicação nº 841/
2017, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário,
seja encaminhada solicitação à Secretária Especial de Políticas para as
Mulheres, com o objetivo de requerer, junto ao Ministério da Justiça e
na égide do Programa Rede Brasil Mulher, a adoção das medidas
administrativas necessárias, pelos órgãos competentes, as providências
legais e administrativas no sentido de desenvolver e instalar um banco
de dados nacional, com o objetivo de agilizar o acesso às informações
relativas aos casos de prática de violência contra a mulher, identificando
os casos por estados e municípios, para que possam ser adotadas as
medidas necessárias ao combate a este crime.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 25 de abril de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

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

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

INDICAÇÃO Nº 286 / 18

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
a Secretaria de Estado  de Infraenstrutura - SINFRA  a  recuperação da
malha asfáltica da MA-014, de todos os Muncípios que abrangem a
baixada Maranhense.

Tal solicitação visa beneficiar toda a população da baixada
Maranhenses com a facilitação do escoamento da produção dos

municípios e da regiões da baixada e    todos aquele que  utilizam a MA-
014.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 25 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 287 / 18

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 a
Secretaria de Estado  de Infraestrutura - SINFRA  a  recuperação
imediata de quatro (04) pontes que ligam os Municípios de São Bento
a Bacurituba, beneficiando os usuários  que precisam fazer os seus
deslocamentos  aos povoados dos referidos municípios.

Visando beneficiar toda a população da baixada Maranhense é
de grande importância a recuperação destas pontes que facilitará o
deslocamento da população dos povoados aos municípios abrangindo
a todos aquele que utilizaram as referidas pontes.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 25 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 288 / 18

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
a Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA  a imediata
recuperação asfáltica da  MA-010.

Visando a beneficiar população dos municípios de Bacurituba
a Cajapió, que facilitará o escoamento da produção do Município por
esta MA -10, bem com o deslocamento da população dos povoados
deste referidos municípios, que encontra-se no estado  bem deplorável.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 25 de abril de 2018. - JOTA PINTO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 289 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa
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Diretora,  seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador
do Estado do Maranhão,  Dr. Flávio Dino, solicitando e autorizando
a Secretaria de Estado  de Infraestrutura - SINFRA  a  recuperação
imediata da Estrada da Enseada dos Bezerros  no Município de São
João Batista  no total de 09 km  de estrada.

Tal solicitação visa beneficiar toda a população que precisam
fazer os seus deslocamentos dos povoados ao referido município é de
grande importância a recuperação desta estrada que facilitará a
trafegabilidade da população que utilizam esta estrada.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 25 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 290 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido à Mesa, seja encaminhado ao Prefeito de São Luís,
Senhor EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Trânsito e Transportes, DR. FRANCISCO CANINDÉ
BARROS, solicitando-lhe que adote providências no sentido de
DETERMINAR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A  INSTALAÇÃO
DE UMA FAIXA DE PEDESTRE NA AVENIDA JERÔNIMO DE
ALBUQUERQUE, APÓS O ELEVADO DA COHAB, NO SENTIDO
COHAB-ANGELIM,  EM FRENTE À PARADA DE ÔNIBUS, NAS
PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO MAKRO.

A faixa de pedestre é a área transversal ao eixo de uma via
devidamente sinalizada, destinada à passagem de pedestres. Um
elemento necessário nas ruas das cidades por ser a área na qual o
pedestre tem prioridade sobre os veículos, visando a lhe oferecer o
máximo de garantia no ato de atravessar a pista.

Partindo de tal conceito, tem-se a necessidade de implantar
duas faixas de pedestre, antes e após o Elevado da Cohab. Devido ao
fluxo intenso de veículos em tal trecho, passa-se a ter um trânsito
perigoso e os estudantes que por ali se deslocam acabam atravessando
entre os carros, colocando suas próprias vidas em risco.

Neste viés, o Código Brasileiro de Trânsito, preceitua que o
em seu art. 1º, § 2º “o trânsito, em condições seguras, é um direito de
todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional
de Trânsito”.

Por ter um elevado e ser uma das mais trafegadas, a Avenida
Jerônimo de Albuquerque em suas intermediações entre a  Faculdade
Fama, o Shopping Rio Anil e Curso Wellington – Unidade da Cohab
convergem para um trânsito intenso. Ressalta-se que a proposição por
ora apresentada visa atender um anseio de alunos, trabalhadores e dos
moradores da referida área, objetivando assim reduzir o alto índice de
incidentes ocorridos no local, melhorando o tráfego de veículos e
pedestres na localidade, a fim de obter um trânsito seguro e organizado.
Tais objetivos, no entanto, só serão alcançados com a perfeita estrutura
e organização.

Ante o supracitado, e ratificando o compromisso em defesa do
cidadão maranhense perante esta Casa Legislativa, requeiro a Vossa
Excelência que após ouvido à Mesa, seja encaminhado ao Prefeito
Municipal de São Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Trânsito e Transportes, DR.
FRANCISCO CANINDÉ BARROS, solicitando-lhe que adote
providências no sentido de DETERMINAR, EM CARÁTER DE
URGÊNCIA, A  INSTALAÇÃO DE UMA FAIXA DE PEDESTRE
NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, APÓS O
ELEVADO DA COHAB, NO SENTIDO COHAB-ANGELIM,  EM

FRENTE À PARADA DE ÔNIBUS, NAS PROXIMIDADES DO
SUPERMERCADO MAKRO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 25 de Abril de 2018. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 291 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
que adote providências no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa
Proposição de Lei (matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo), que Faculta à Administração Estadual a instituição de
Programas de Estágio nos finais de semana, em favor dos alunos
regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino deste Estado,
conforme anteprojeto de lei em anexo.

O presente Projeto de lei tem o propósito de favorecer aqueles
alunos que – por serem matriculados em cursos de período integral ou
por cumprirem uma extensa jornada de trabalho semanal – se encontram
impossibilitados de cumprir a carga horária que, geralmente, é exigida
pelas Instituições de Educação Superior para o reconhecimento do
estágio profissional.

Como sabemos, muitas são as faculdades que condicionam a
conclusão do curso superior ao cumprimento de estágio obrigatório,
com a fixação de uma carga horária mínima a ser cumprida pelos alunos.
Ora, o curso noturno só tem a dimensão que o caracteriza no Brasil,
uma de nossas peculiaridades, porque a maior parte dos alunos não
podem se matricular nos cursos superiores sem que, ao mesmo tempo,
eles ingressem ou permaneçam no mercado do trabalho.

O que deve fazer o aluno, que compelido a cumprir a carga
horária mínima exigida pelo estágio profissional, se vê impossibilitado
de fazê-lo devido às suas obrigações laborais? Escolher entre o estágio
e seu emprego?

Recorrer a um expediente qualquer, que – muitas vezes – termina
por diluir o valor pedagógico do estágio?

O que precisamos ter em mente é que, num mercado de trabalho
competitivo como aquele que temos hoje em dia, no qual ele é
especialmente prejudicado, seja pela sua falta de experiência
profissional, seja pelo anacronismo de que padecem os currículos de
certos cursos, o estágio é um dos raros meios de que o jovem dispõe
para valorizar o seu currículo.

Não se trata, portanto, de um assunto de menor importância
para os jovens maranhenses.

No que interessa à Administração Pública, é preciso reconhecer
que muitos órgãos padecem de carência estrutural de servidores públicos.

Estrutural porque, embora os quadros pareçam suficientes
quando considerada a demanda média de trabalho durante o ano, é
sabido que boa parte das repartições públicas padece de um grave
problema de sazonalidade. Assim, é comum que o serviço se acumule
em grande quantidade durante certos períodos do ano, sem que os
quadros disponíveis consigam dar conta do excesso de trabalho sem
considerável atraso.

É neste momento que conviria o emprego dos estagiários e que
os programas previstos neste Projeto teriam grande utilidade para o
Serviço Público.

Acentue-se a respeito da matéria, que diversos órgãos públicos
já têm empregado regularmente, com inegável êxito, jovens admitidos
por meio de programas de estágio. Por esta razão temos convicção que
o influxo de jovens estagiários faria muito bem a maior parte dos
órgãos da administração.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 25 de abril de 2018. - EDIVALDO
HOLANDA - Deputado Estadual

ANTEPROJETO DE LEI Nº         / 2018

Faculta à Administração Estadual a instituição de
programas de estágio nos finais de semana.

Art. 1º – Fica facultada à Administração Estadual, direta,
indireta e fundacional, a instituição de programas de estágio nos finais
de semana em favor dos alunos regularmente matriculados em
estabelecimentos de ensino deste Estado.

Parágrafo único – Considerar-se-á final de semana, para os
efeitos desta Lei, todos os sábados, domingos, feriados e datas nas
quais vigorar o ponto facultativo.

Art. 2º – Só poderá instituir os programas previstos nesta Lei
a repartição que:

I – devido ao recorrente acúmulo de serviço, tiver necessidade
de ampliar o seu quadro de pessoal;

II – oferecer, por intermédio de servidor efetivo, supervisão
adequada ao aprimoramento das aptidões e ao incremento dos
conhecimentos do estagiário, e

III – mantiver nos estabelecimentos onde são desenvolvidas as
suas atividades, durante os finais de semana, condições adequadas ao
conforto e à segurança dos estagiários.

Art. 3º – Só poderão inscrever-se nos programas previstos
por esta Lei os alunos que:

I – estiverem matriculados em cursos de período integral, ou
II – tiverem emprego fixo, com jornada de trabalho semanal de

pelo menos trinta horas.
Art. 4º – A seleção dos estagiários que tomarão parte dos

programas previstos nesta Lei ficará a cargo da Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC.

Art. 5º – Os estagiários admitidos nos termos desta Lei não
farão jus à bolsa-auxílio.

Art. 6º – Os estagiários admitidos nos termos desta Lei terão
direito a vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida.

Art. 7º – A jornada do estágio realizado nos termos desta Lei
não poderá exceder 6 horas diárias.

Art. 8º – O prazo de vigência dos contratos de estágio
celebrados nos termos desta Lei não poderá exceder doze meses.

Parágrafo único – Os contratos celebrados nos termos desta
Lei só poderão ser renovados uma única vez.

Art. 9º – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se
necessário.

Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 25 de abril de 2018. - EDIVALDO
HOLANDA - Deputado Estadual

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

SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Expediente lido,
Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputados inscritos de ontem: Deputado Eduardo Braide,
Deputada Andréa Murad, Deputado Wellington do Curso, V. Ex.ª vai

declinar desta inscrição de ontem? Deputado Neto Evangelista declina.
Deputado Sousa Neto já inscrito no Pequeno Expediente de hoje, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados,
galeria, amigos da imprensa, todos que nos assistem na TV Assembleia.
Quero dar boas-vindas nesta Casa ao Vereador Estevão Aragão. Seja
bem-vindo a esta Casa. Igor, de Penalva, que também se encontra nesta
Casa, seja bem-vindo. Senhor Leonardo Castro, também seja muito
bem-vindo a esta Casa. Senhoras deputadas e senhores deputados,
mais uma vez venho tratar aqui sobre aquele memorando que o
governador do estado do Maranhão determinou à polícia do Estado do
Maranhão, Deputado Edivaldo Holanda, monitorar e perseguir os
opositores. Ontem foi dada uma entrevista coletiva pela cúpula da
segurança pública na qual só enxugaram gelo e não falaram nada. A
responsabilidade sempre sendo transferida para os outros, Deputado
Edivaldo, nunca eles assumem as responsabilidades, e é uma coisa
gravíssima o que aconteceu. Como é que pode? De quem partiu aquele
memorando? Será que o Secretário de Segurança Pública não tinha
conhecimento? Será que o comandante do policiamento, do Comando-
Geral, não tinha conhecimento? É claro que tinha. Eles só aceitam as
determinações que são dadas. Eu aqui também quero pedir e dizer ao
deputado que ontem se pronunciou, meu amigo Neto Evangelista,
esteve durante três anos, Deputada Andréa, como secretário do
Governador Flávio Dino, mas não participou, Deputado Wellington,
das discussões das quais V. Ex.ª participou na Comissão de Segurança.
O Deputado Cabo Campos também participou e é um defensor das
causas militares. Então ele está um pouco por fora do que aconteceu.
Existiam 11 associações que tinham representatividade no estado do
Maranhão e que buscavam as melhorias da Polícia Militar, o que causou
uma greve em 2011. Essas mesmas associações firmaram um acordo
em 2015, Deputado Cabo Campos, V. Ex.ª fez parte desse acordo, do
qual nada foi cumprido, o que causou uma insatisfação na Polícia
Militar do Maranhão. Não somos nós, Deputado Wellington, que
estamos colocando, Deputado Edivaldo, a polícia do estado do
Maranhão contra a sociedade. Quem somos nós? A gente defende os
interesses dos policiais militares, das melhorais das condições de
trabalho deles. Agora há uma perseguição velada aos policiais que
contrapõem o Governo do Estado, haja vista a transferência de
praticamente todos os presidentes de Associações que representam a
Polícia Militar do Maranhão. Praticamente foram extintas essas
Associações, não têm mais representatividade nenhuma. Eu faço um
desafio, quero ver o Secretário de Segurança Pública aqui nesta
Assembleia, como a Deputada Andréa fez uma solicitação. E mais uma
vez, um crime o que o Secretário fez de coagir um policial militar de
incriminar um deputado desta Casa. São 42 deputados, estou tentando
recolher a assinatura para a gente instaurar uma CPI para poder a gente
investigar o porquê de ele querer incriminar um deputado desta Casa.
Independente de Partido Político, eu assinaria se fosse contra um colega
meu, se fosse contra mim ou qualquer um de vocês. Assinaria, não
deixaria isso acontecer do jeito que está acontecendo, incriminar uma
pessoa porque o Secretário de Segurança Pública, desequilibrado, tenta
incriminar um deputado estadual desta Casa e um deputado que já foi
Secretário de Segurança Pública durante 12 anos. Deputado Edivaldo,
isso é revoltante - é revoltante. É isso que eles querem criar, fatos.
Agora como a verdade não prevalece, é um governo da transparência, o
Governo Flávio Dino, eu queria saber que transparência é essa que eles
não podem vir aqui se explicar de jeito nenhum? São proibidos? Os
líderes da base do governo são proibidos de deixarem assinar um
requerimento de uma CPI para poder incriminar um colega? Então,
minha solidariedade ao Vereador Estevão Aragão que dentro da Câmara
de Vereadores teve uma desavença com o desequilibrado Secretário de
Segurança Pública, porque ele foi fazer uma pergunta e ele não aguentou
e partiu para cima do vereador, que é destemido e disse que não se cala
para ele. E ele pensa que pode mandar e pensa que ele pode tentar
coagir as pessoas que nem ele fez com o policial militar para tentar
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incriminar o Deputado Cutrim e mais dois delegados. Isso é um acinte
à democracia. Assim como foi descoberto esse memorando que a
sociedade do estado do Maranhão e a sociedade do Brasil viu, que o
Maranhão não vai se tornar uma Venezuela, não vai se tornar uma
Coreia do Norte, porque não vamos deixar isso acontecer. É o que ele
quer, acabar com a oposição do estado do Maranhão, quer ganhar no
tapetão. Ele sim quer ganhar no tapetão quando foi reclamar que 10
Partidos entraram com intervenção. Aí ele disse que a gente quer ganhar
no tapetão, ele que quer ganhar mandando perseguir os opositores,
mandando prender e mandando a Polícia Militar partir para cima. O
comando veio dele, lá do Palácio dos Leões, e ele não assume sua
responsabilidade porque é um covarde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, imprensa, amigos que nos assistem
por meio da TV Assembleia. Senhor Presidente, estive ontem em
Brasília para tratar de assuntos relacionados aos municípios do Estado
do Maranhão, e acompanhados de alguns prefeitos. E, mesmo estando
em Brasília, recebi ligações do município de Barra do Corda. Ligações
de empresários, ligações de pessoas que precisavam realmente de
algumas informações sobre um apagão ocorrido em Barra do Corda, em
Fernando Falcão e Jenipapo dos Vieiras. E, dentre todos os
compromissos que tinha assumido em Brasília, tirei um tempo para ir
à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no escritório da
ANEEL em Brasília, para levantar os problemas que haviam ocorridos
na região central e centro-sul do Maranhão com apagões. E, em seguida,
ao chegar a ANEEL, fui recebido pelos diretores, pelos técnicos, pelos
técnicos especialistas da área de fiscalização e serviços e energia elétrica
do Brasil, que no caso a responsável é a CEMAR - Centrais de Elétrica
do Maranhão, que é a responsável pela energia elétrica do Maranhão e
é a companhia da energia elétrica do Maranhão. E levei esse caso
absurdo que aconteceu na região. Foram vários apagões. Só esse ano,
no dia 22 de fevereiro, a região centralizada em Barra do Corda, inclusive
com Tuntum, Barra do Corda, Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieiras,
entre outros municípios, no dia 22 de fevereiro, sofreu um apagão de
21hs seguidas. Então é um prejuízo muito grande para a população.
Mas veio logo outro apagão no dia 28 de março, que foi aquele blecaute
que aconteceu em 13 estados da Federação, todos os estados do Norte
e do Nordeste. Foi uma causa que já foi esclarecida o motivo do apagão,
mais que os nossos municípios foram penalizados, mas não só digo
Barra do Corda, quase todo o Maranhão e 13 estados da Federação.
Mas agora me deparei, quando viajei na madrugada de terça para quarta
feira, já estava sabendo que o município de Barra do Corda e região
estava sem energia. A população entrou em contato por meio do telefone
0800 com o escritório da CEMAR para obter algumas informações, e
não era obtida informação nenhuma. No escritório da CEMAR também
em Barra do Corda não era competitivo com o que tinha acontecido e
não tinha esclarecimento para a população. Então o que acontece? Foi
um apagão que prejudicou a cidade. Eu levei tudo isso aos técnicos,
aos especialistas na área de fiscalização da energia elétrica. O senhor
André Luís Resende, Doutor Renato Abdalla e a Doutora Rita de
Cássia, levei a eles todos os motivos, os problemas que a CEMAR não
tem tido a responsabilidade, pelo menos, de dar informação à população.
E esta Casa que é formada por 42 parlamentares, homens e mulheres,
que representam o povo do Maranhão não pode aqui ficar calada
enquanto está um desmando desses sem informações da CEMAR para
com a população de Barra do Corda, Fernando Falcão e Jenipapo dos
Vieiras. E nós tomamos as providências fazendo a denúncia na própria
ANEEL para que as providências sejam tomadas junto à CEMAR e
vou mover um documento aqui para que a CEMAR justifique aqui
perante esta Casa, perante a população, por que tantos apagões naquela
região. Esse último apagão agora que já foi terça-feira, início da noite e
só retornou hoje quinta-feira por volta de 7h, 7h30 da manhã, foram

mais de 36 horas sem energia elétrica naquela região. Olha o tamanho
do prejuízo que a população de Barra do Corda teve, olha o prejuízo.
A população sem energia, os supermercados, os açougues, os
frigoríficos, enfim, todas as residências, as pessoas que tiveram todos
os seus pertences por falta de energia e precisava de alguma coisa
congelada, também tiveram prejuízo e nós não vamos deixar a população
de município nenhum do Estado do Maranhão. Aqui eu peço aos
colegas deputados para que nós possamos juntos, para que a CEMAR
venha a esta Casa, dê uma explicação ao povo do Maranhão, da mesma
forma que eu peço aos colegas que colaborem comigo nesse sentido,
estou pronto para colaborar também com qualquer colega nesta Casa
em nível de município do nosso Estado do Maranhão. Que a CEMAR
tem que vir se justificar e nós estamos colocando o nosso escritório de
Barra do Corda e da região para que a população nos procure para que
possa entrar contra a CEMAR aqueles que foram prejudicados,
principalmente por causa dos apagões com móveis, utensílios ou
qualquer parte elétrica e também aquelas coisas que precisavam ser
congeladas e permanecer, que está no prejuízo. Então é grande o prejuízo
daquela região de Barra do Corda por conta desse apagão, foi um dos
maiores apagões da história da região, mais de 36 horas de apagão e
sem nenhuma comunicação, sem nenhum esclarecimento, Senhor
Presidente, da CEMAR para com a população. Então, mostra o
tamanho da irresponsabilidade desta Companhia de Energia, Centrais
Elétricas do Maranhão, do Estado do Maranhão, para com a população
do Maranhão. E esta Casa aqui não pode ficar calada, não pode se
ausentar, não pode se omitir desta causa, que é a causa do povo do
Maranhão e em especial da população da região Central e Centro Sul
maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Jota Pinto, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria,
imprensa. Eu quero também, Senhor Presidente, registrar a presença
do Vereador Estevão Aragão nesta Casa, seja bem-vindo, vereador de
São Luís, vereador atuante. Senhor Presidente, quero hoje falar e
destacar aqui de uma das regiões mais bonitas do Estado do Maranhão,
a Baixada maranhense. Quem conhece bem ou quem passa pela Baixada
se encanta com suas belezas. Eu sempre digo que a Baixada no período
do inverno é algo espetacular que faz qualquer pessoa passar por uma
boa terapia ao ver a beleza dos campos. Desde a legislatura passada,
nesta Casa, Deputado Edivaldo, nós tivemos a preocupação e por
diversas vezes debatemos a questão dos diques da Baixada Maranhense.
Eu fui autor da lei que criou a Frente Parlamentar em Defesa da Baixada
Maranhense. Fizemos diversas audiências nos municípios da Baixada
Maranhense e a principal demanda era que esses diques, que são o
maior sonho do povo daquela região, fossem trabalhados e
concretizados. Os diques da Baixada vão impedir a entrada de água
salgada nos campos. No inverno, os campos ficam uma maravilha,
cheios, campos verdes, mas, um mês depois das chuvas, praticamente
fica tudo seco porque é num sistema de teso a Baixada Maranhense.
Impressionante que com 30 dias não tenha mais águas nos campos.
Com os diques da Baixada, nós vamos ter água em abundância e voltar
a ter fartura numa região importante para o estado do Maranhão. Eu
sei que o governo do Estado tomou uma iniciativa importante de
construir os diques de produções. O que é dique de produção? São
fundos de enseadas onde são feitas as barragens. Naqueles municípios,
nos fundo de enseadas, vai ter água o ano todo. Então, já é uma boa
iniciativa, é um avanço muito grande do governo do Estado. O
governador, nesse ponto, está de parabéns por essa iniciativa, mas o
governo do Estado não tem orçamento suficiente para iniciar a
construção dos diques da Baixada, por isso, senhores deputados, eu
estou entrando com uma indicação hoje e peço que os nobres deputados
subscrevam essa indicação para a bancada maranhense, direcionando à
coordenadora da bancada, a Deputada Luana, para que sejam incluídos,
no orçamento de 2019, recursos por meio de emendas de bancadas
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para os diques da Baixada Maranhense. É importante que os deputados
federais também tenham essa preocupação, uma vez que todos os
deputados federais são votados na Baixada Maranhense. Agora chegou
o momento também de darem sua contribuição para aquele povo da
Baixada que tem um grande sonho de ver seus diques construídos, de
ver seus campos o ano todo com água. Água é vida. Vamos ter fartura
naquela região. Esta é uma bandeira que, desde a legislatura passada, eu
empunhei e tenho certeza de que, na hora em que a bancada federal for
sensível a isto, alocar esse recurso, o governo do Estado e o povo do
Maranhão agradecerão e o sonho daquele povo, Deputado Edivaldo,
será realizado. Muito obrigado.

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

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, galeria,
imprensa, vi ontem a coletiva do Secretário de Estado da Segurança
Jefferson Portela, que mais uma vez não trouxe nenhuma explicação a
não ser continuar culpando os outros pelos atos criminosos que
praticou, que colocou a Polícia Militar para praticar ao colocá-la para
espionar a oposição, os adversários políticos do Governador Flávio
Dino. Ontem o que vimos foi o mesmo blá, blá, blá, a realidade é essa.
Não conseguiu justificar sequer o que eles mesmos afirmam, porque já
houve três versões diferentes para este caso e daqui a pouco vou me
ater a elas. Então continuando, o Secretário Jefferson Portela não
conseguiu justificar o ato criminoso que praticaram e que já está sendo
analisado pela Procuradoria Geral da República, denunciado por mim
e por mais 10 Partidos Políticos e pelo Procurador Regional Eleitoral,
Dr. Pedro Henrique. Pois bem, hoje trago mais uma bomba para V.
Exas. E aí quero saber o que o governo vai dizer depois disso. Chamo
atenção dos deputados, chamo atenção das autoridades, o fato é
gravíssimo e eu realmente quero saber o que o Governador Flávio Dino
e o Secretário de Segurança Jefferson Portela vão falar depois disto
aqui. Está aqui a prova da trama inconstitucional, ilegal, toda articulada
nos porões do Palácio. E essa prova está no memorando assinado pelo
próprio Coronel Zózimo, no dia 20 de abril, quando acossados pelo
escândalo resolveram emitir mais um memorando desfazendo a ordem
do levantamento eleitoral. Então lerei em voz alta para V. Exas. e para
todos que nos assistem e percebam o que existe de tão grave neste
memorando, assinado pelo Coronel Zózimo. Considerando o teor do
Memorando Circular n.º 098/2018, datado de 06/04/2018, deste
Comando de Policiamento do Interior e encaminhado a esse CPA, este
Comando solicita que seja tornado 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
junto aos órgãos competentes que estão diretamente relacionados ao
assunto solicitado pelo coordenador das eleições 2018. Primeiro,
Deputado Edilázio, que eles falaram que a nota não existia no início.
Logo em seguida, eles fizeram outro memorando desfazendo o
memorando existente. Ou seja, eles desfazem o que eles desconhecem.
É incrível isso. Mas esse trecho afirma, e vou ler de novo para que
vocês vejam se conseguem perceber a gravidade do caso. “Sobre a
coleta de dados eleitorais juntos aos órgãos competentes que estão
diretamente relacionados ao assunto solicitado pelo coordenador das
eleições 2018”. Esse trecho do ofício afirma que o levantamento da
PM foi solicitado pelo coordenador das eleições de 2018. Eu queria
que o líder do Governo estivesse aqui para nos responder quem é o
coordenador das eleições de 2018. Que coordenador é esse? A ordem
não havia partido do comando de policiamento do interior, dos dois
pobres coitados dos PMs, Deputado Edivaldo, que estão levando a
culpa sozinhos, sem o conhecimento do Comandante Geral, sem
conhecimento do Secretário de Segurança, sem o conhecimento do
Governador do Estado? No documento, está dito “coordenador da
campanha de 2018”. Ou seja, já existe um coordenador de campanha
que está mandando, inclusive, na Polícia Militar. Imagina em outros

órgãos do Governo. Então o próprio memorando do Coronel Zózimo
é a prova da gravidade do caso, aponta para quem de fato pode
esclarecer essa armação criminosa. Nós queremos saber, quem é o
coordenador das eleições de 2018 de Flávio Dino que está mandando
na PM. Porque o Secretário Jefferson Portela, Deputado Edivaldo,
insiste em afirmar que foi obra de policiais irresponsáveis, Deputado
Neto Evangelista, que na cabeça psicopata dele agiram para comprometer
o Governo. Então, Jefferson diz que foi culpa dos policiais. O
Governador também diz que foi culpa dos policiais. E agora eu quero
saber do Coronel Zózimo quem é o coordenador das eleições de 2018.
Porque foi dele que partiu esta ordem. E com certeza veio ordens
superiores para esse coordenador das eleições de 2018 mandar na PM.
Então eu quero saber quem designou, seu nome, sua patente e quais as
suas funções e a portaria publicada, conforme é exigido para esses
casos. É muito triste o que está acontecendo no Maranhão. Isso,
Deputado Eduardo Braide, é um ato criminoso do Governo do Estado,
eles não podem achar que isso aqui é terra de ninguém, que isso é terra
sem lei que ele vai mandar, e que nada vai acontecer, cometer um
absurdo desse, o Brasil está estarrecido com o que o Governador Flávio
Dino ordenou para que fizesse porque a ordem partiu dele, a ordem
veio de cima, ele autorizou o coordenador que agora nós queremos
saber quem é o coordenador, porque o Zózimo vai ter que dizer quem
é o coordenador da campanha de 2018, e vamos deixar claro, o Zózimo,
Deputado Edilazio, é homem de extrema confiança do Comandante-
Geral, do Coronel Jorge Luongo. Então, eu espero que o Governador
Flávio Dino e o Secretário Jefferson Portela tratem é de prestar os
esclarecimentos de forma séria, com seriedade, eles estão praticando
atos gravíssimos cuja ordem partiu deste coordenador das eleições de
2018, designado, como eu disse, ao que tudo indica pelo Comandante-
Geral da PM, Coronel Luongo, vindo de cima de Jefferson e da cabeça
do Governador Flávio Dino. Então, quanto mais mentiras, mais graves
serão as consequências. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra ao Deputado Cabo Campos, por cinco
minutos, sem apartes. Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia, Plenário. Eu ouvia atentamente, cheguei quase na hora do
discurso do Deputado Rigo Teles, a questão do apagão, principalmente
na cidade de Barra do Corda e na região. Eu, nesses últimos dias,
percorrendo várias cidades do Maranhão, nós temos encontrado uma
situação que, por conta do aumento das chuvas no Estado do Maranhão,
o Nordeste tem se deparado com problemas no sistema de telefonia e
de internet, no sistema elétrico, de abastecimento de energia e também
no sistema de abastecimento de água em algumas cidades. Alguns desses
casos são provocados por conta exatamente da questão climática, o
aumento exagerado das chuvas nos últimos dias tem ocasionado uma
série de transtornos que num período normal não teríamos. Alguns
sistemas de abastecimento, por conta do aumento do leito dos rios, a
captação é feita, em alguns municípios, mas tem tido problemas em
razão da questão elétrica. Ou seja, os rios aumentaram de volume,
chegando perto dos postes, os quais precisaram ser desligados, alterando
a subestação e o bombeamento que é feito em cima de algumas balsas,
de alguns diques que também têm ocasionado problemas como um
transtorno momentâneo. Alguma dessas cidades têm se reclamado muito
da insuficiência de funcionários, da rapidez em se fazer o
reabastecimento normal deste sistema. O sistema elétrico apresentou
alguns problemas. Eu tenho dito que a Cemar, nos últimos anos, até
tem melhorado, porque antigamente bastava um respingo na rede elétrica
que todo o sistema elétrico desligava. Hoje o sistema elétrico tem certa
confiabilidade, mas não impede que, em alguns municípios, em algumas
cidades, por conta de árvores, de estradas, de postes caídos, haja alguns
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problemas e ocorra esse transtorno para as comunidades. O sistema de
telefonia, sobre o qual eu tenho já falado algumas vezes aqui nesta
tribuna, tem dificultado e muito a vida do cidadão, principalmente do
cidadão que precisa do sistema de telefonia, do sistema de internet
para fazer suas ligações normais e sua comunicação via internet, o que
tem ocasionado problemas como a alimentação do banco de dados do
sistema das prefeituras cuja maioria hoje é informatizada no que tange
o abastecimento de informações, principalmente os programas de
políticas públicas, informações que são enviadas pelo banco de dados
via internet, havendo, portanto, a necessidade de uma internet boa ou
pelo menos de razoável velocidade. Essa paralisação tem prejudicado
escolas, hospitais, as informações cedidas por bibliotecas digitais. Eu
vejo alguns alunos, alguns jovens reclamando que pesquisas não são
concluídas por conta de uma internet de pouca velocidade ou
inexistente. Eu acredito ter feito várias vezes interlocuções junto aos
órgãos, principalmente sobre a questão da telefonia, para que se possa
buscar um reparo imediato e também soluções para os problemas da
telefonia. Eu lembro que, há pouco tempo, estive em Coelho Neto
onde uma das reclamações é que a operadora Vivo não funciona. Outras
operadoras funcionam com dificuldade, fazendo com que boa parte
das informações no município ou o uso da telefonia normal tenha
problemas. Eu entendo que isso é um problema geral, quase todos os
municípios têm enfrentado isso. Na minha cidade, Vargem Grande, nós
tínhamos um sistema muito bom, mas não sei por que contas d’águas,
nos últimos meses, a população tem reclamado e muito do sistema de
telefonia. Em Nina Rodrigues, o prefeito, Rodrigo da Iara, entrou com
medidas junto ao Procon, junto às entidades para que se possa
reivindicar, para que se possa fazer o reparo necessário nesse sistema.
Repito: a população precisa cada vez mais e é dependente cada vez
mais desse sistema e uma vez o não funcionamento desses sistemas de
telefonia e de internet nas cidades têm prejudicado, e muito, a
população. Prejudica desde o estudante, prejudica o comerciante e
sabemos que boa parte do sistema, tanto bancário quanto os sistemas
de comerciantes, das máquinas dos cartões de crédito, dos cartões de
débito, dependem, necessitam de uma internet de boa qualidade, de
uma internet rápida para que se possa ter essa prestação de serviço
adequadamente. Nos últimos meses tenho sentido um aumento dessas
reclamações e quero eu pensar que tenha sido por conta também da
questão das chuvas. Mas quero fazer um alerta aqui que muitos desses
sistemas deveriam já ter um cuidado maior por parte das operadoras,
por parte do sistema de telefonia para que não tivesse essa dificuldade.
Nós temos que avançar, e muito, nesse sistema, porque cada vez mais
a população, os órgãos públicos, as entidades e todos necessitam da
boa funcionalidade desse sistema de telefonia. Eu quero aqui também
me solidarizar com a cidade de Barra do Corda, que teve um apagão.
Tem razão o Deputado Rigo reclamar aqui e encontrar uma solução
para que esse tipo de acontecimento não seja a regra e sim exceções em
alguns casos. Mas quero também dizer da minha satisfação de boa
parte desse sistema de telefonia que muitas vezes deixa a população
carente e dar uma funcionalidade cada vez melhor, principalmente na
questão da internet nas cidades maranhenses.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, ainda sobre o “Governador Fake
News”. Ele que quanto mais fala, e o seu Secretário de Segurança mais
tenta justificar o injustificável vão aparecendo novas provas do ato
criminoso, do ato comunista que ele vem usando aqui no estado do
Maranhão. Depois de várias versões o governador, Deputada Andrea,
disse que não existia tal documento. Logo depois, confirmou-se o tal
documento e aí chega em nossas mãos um ofício datado do dia 20 de
abril, depois que veio à tona essa circular que saiu do Comando Geral.
E aqui o Coronel Zózimo diz para tornar sem efeito o documento de
número 098/2018, que é justamente esse que monitora os seus

adversários políticos e diz ainda, isto aqui é oficial, está em um papel,
um documento assinado pelo Comandante do CPI, e nesse documento
o Coronel Zózimo diz que a ordem foi solicitada pelo coordenador da
campanha de 2018. Veja a gravidade, Deputado Antônio Pereira, quem
dá a ordem no Comando da Polícia, ninguém sabe se é um militar, creio
eu que não, mas quem está dando a ordem para investigar adversários
é o coordenador da campanha. Vejam a gravidade. E aqui, em um
documento oficial, é dito que foi o coordenador da campanha de 2018
que deu a ordem para investigar os seus adversários. O Governador
Flávio Dino, que gasta milhões para aparecer na mídia nacional, milhões
com publicidade, apareceu na mídia nacional sem gastar nada. Hoje é
manchete nacional em todas as rodas de jornalistas e de políticos em
Brasília pela forma como ele vem tratando os seus adversários políticos
apenas com um ofício. Infelizmente, ontem, naquela entrevista coletiva
do Secretário de Segurança, em que todos nós esperávamos ali uma
atitude enérgica que ele pudesse mostrar o que houve realmente com
relação a essa investigação, novamente aquele “mimimi”, aquela retórica
do governador cansada. Porque, desde que assumiu o governo, só sabe
culpar o outro. De forma covarde, ali, coloca a culpa em um oficial. E
todos nós sabemos agora que saiu a ordem do coordenador da campanha
de 2018 do Governo do Estado do Maranhão. Então fica aqui o nosso
questionamento para saber quem seria o autor da ordem para espionar,
investigar, fichar os adversários políticos do comunista. Era isso, Senhor
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 e imprensa, internautas,
telespectadores que me acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia! Que Deus seja louvado! Senhor Presidente,
quero cumprimentar de forma especial também o professor Pablo
Bonfim de Mirador que se encontra hoje na Assembleia Legislativa.
Seja bem-vindo à Casa do povo, meu professor, seja bem-vindo, meu
mestre. Um abraço cordial a toda população de Mirador e que é muito
bem representada na manhã de hoje pelo professor Pablo Bonfim.
Senhor Presidente, na noite de ontem, nós estivemos reunidos com a
comunidade de Paço do Lumiar, do La Belle Park e mais quatro bairros
próximos. E registramos, na manhã de hoje, a situação de abandono e
de descaso com várias comunidades, com vários bairros na cidade de
Paço do Lumiar com a administração do Prefeito Domingos Dutra. E p
relato da população é que o prefeito Domingos Dutra, durante a
campanha, ombreado com o Governador Flávio Dino, prometeu mundos
e fundos e não cumpriu com a promessa. Em vários bairros na região
de Paço do Lumiar, na região do La Belle Park, ruas totalmente
deterioradas, totalmente destruídas, inclusive sem acesso, nem ônibus
tem. E pasmem: durante a campanha, o então candidato a prefeito
Dutra passou lá anunciando que iria disponibilizar um ônibus. O ônibus
realmente rodou durante a campanha. Depois da campanha, a linha foi
retirada, não funciona mais, e a comunidade esta totalmente isolada e
abandonada. Estaremos realizando uma audiência lá na região.
Estaremos convocando tanto a prefeitura de Paço do Lumiar, suas
secretárias, câmara municipal, ministério público para que tomem as
devidas providências da situação no La Belle Park e comunidades
vizinhas. A comunidade reclama da falta de atenção do Poder Público,
do descaso por parte da administração do Prefeito Domingos Dutra na
cidade de Paço do Lumiar. Senhor Presidente, quero fazer referência
também a outras denúncias da saúde pública no Estado do Maranhão.
Estamos terminando de compilar mais denúncias, estaremos
apresentando, representando essas denúncias no Ministério Público
Federal e na Polícia Federal para que tomem as devidas providências e
as investigações necessárias. Prova disso também que ontem a bancada
com relação aos 50 milhões que seriam destinados à saúde do Maranhão.
Então, vejam, senhores, sucateando a saúde, retirando o dinheiro da
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saúde, corrupção na saúde do Maranhão e que até hoje não foi explicado
ainda o desvio dos 18 milhões de reais na gestão do Governador Flávio
Dino. Então precisamos das devidas providências por parte
principalmente do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.
Estaremos refazendo, reforçando, mais uma vez, as denúncias de
corrupção na saúde do Estado do Maranhão. E só para finalizar, Senhor
Presidente, cumprimentar, de forma especial, o Vereador Estevão
Aragão, do PSDB, e parabenizá-lo também pela defesa da sociedade,
pela defesa da população e da segurança pública num embate que V.
Exa. teve com o Secretário Jefferson, na Câmara Municipal de São
Luís. Então, parabenizá-lo pela firmeza, pela determinação, pela
coragem em fazer o enfrentamento que fez na Câmara Municipal de
São Luís e, mais uma vez, o nosso apoio, solidariedade ao Deputado
Raimundo Cutrim. Como já falamos, Presidente, a Assembleia
Legislativa precisa se posicionar, porque na verdade o que aconteceu
contra o Deputado Raimundo Cutrim, não é contra o Deputado
Raimundo Cutrim e, sim, contra o Parlamento Estadual, o Legislativo
Estadual, e a Assembleia Legislativa precisa se posicionar porque na
verdade o que aconteceu contra o Deputado Raimundo Cutrim, não é
contra o Deputado Raimundo Cutrim e, sim, contra o Parlamento
estadual, o Legislativo estadual e a Assembleia Legislativa precisa se
posicionar, como que tentam colocar um parlamentar, um deputado,
um cidadão na cena do crime sem ele ter nada a ver com essa situação,
pelo menos, foi o que verificamos com base no vídeo divulgado logo
após a oitiva do soldado no Judiciário, nós precisamos nos posicionar,
já assinei a CPI, encabeçada pelo Deputado Sousa Neto, já temos aí 12
assinaturas, e eu creio que até o final do dia de hoje, vamos completar
essas assinaturas para que nós possamos abrir essa Comissão
Parlamentar de Inquérito e investigar não só a espionagem no Estado
do Maranhão, nos adversários do Governador Flávio Dino, mas também
esse segundo escândalo tentando envolver pessoas que não têm nada a
ver com o crime. E o que aconteceu com o Deputado Raimundo Cutrim
pode acontecer com qualquer outro parlamentar e a Assembleia
Legislativa precisa se posicionar e vamos dar a resposta com a CPI
fazendo investigações necessárias, inclusive caso gravíssimo que foi
do Major Janilson, lá em Imperatriz, perseguido até hoje pelo
Governador Flávio Dino. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei de Conversão n.º 004, de autoria da Comissão
de Constituição e Justiça. Antes de iniciarmos a votação do Projeto de
Lei de Conversão n.º 004/2018 à Medida Provisória n.º 270,
apreciaremos a Emenda n.º 001, de autoria do Deputado Eduardo Braide
(lê). Deputado Eduardo Braide, V. Ex.ª tem dez minutos para discussão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, Imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia.
Senhores deputados, senhoras deputadas, nós votaremos agora um
projeto de lei de conversão oriundo da Medida Provisória n.º 270/
2018. Peço atenção de V. Exas. para serem bem objetivos. O que nós
votaremos aqui é uma alteração no Fundo Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano do Maranhão por força dessa medida
provisória do Governador do Estado, Flávio Dino, retirando do
Conselho Colegiado do Fundo um representante do Poder Legislativo
e três representantes de organizações populares de pró-moradia de
regiões distintas do estado do Maranhão. Repito a V. Ex.ªs: esse fundo
tem os recursos para poder promover a situação da moradia no
Maranhão e a lei sempre garantiu a participação de três representantes
de organizações populares, mas vejam bem o que eu estou dizendo,
três representantes de organização populares não estão mais no fundo
porque o governador retirou, por meio da medida provisória, um
representante de faculdade ligada à área habitacional não está mais no

Conselho Colegiado do Fundo porque o governador retirou também
por força de medida provisória. E mais à frente, senhoras e senhores,
não se contendo em aparelhar o Conselho Gestor do Fundo Estadual
da Habitação, o governador retira ainda da medida provisória as
seguintes entidades que constavam como intervenientes nos convênios
e acordos a serem firmados por meio de recursos do Fundo de Habitação:
municípios do estado do Maranhão; fundos habitacionais municipais;
cooperativas habitacionais; associações comunitárias, senhoras e
senhores. E é isso que nós vamos fazer? Retirar das associações
comunitárias o direito de participar da política habitacional do estado
do Maranhão? Fundações, sindicatos. Mais um golpe contra os
sindicatos do Maranhão. Já não basta, poucos dias atrás, o governador
ter mandado um projeto de lei a esta Casa e ter retirado os sindicatos
e entidades representativas do Conselho de Polícia Civil? Ainda bem
que o tiro saiu pela culatra. Mas onde eu quero chegar? Senhoras e
senhores, vejo muito deputados aqui, nesta Casa, que gostam de subir
à tribuna para defender movimento popular, para defender sindicatos,
para defender a participação de associações comunitárias nas ações do
governo, então a hora é essa, agora que é a hora de mostrar quem está
do lado das associações comunitárias e quem está contra. Quem está
do lado dos sindicatos e quem está contra. Quem está do lado das
entidades de movimentos populares pró-moradia no estado do
Maranhão e quem esta contra. Quem está do lado das faculdades, de
um representante da faculdade ligada à área habitacional e quem está
contra. Essa votação não tem meio termo, senhoras e senhores, ou nós
voltamos ao Fundo Estadual de Habitação todas essas entidades que
foram retiradas, ou estaremos confirmando o ato arbitrário e
discriminatório do Governador Flávio Dino em retirar todas essas
entidades do Fundo Estadual de Habitação do Maranhão, senhoras e
senhores. Apresentei a emenda na Comissão de Constituição e Justiça
e, infelizmente, a emenda foi rejeitada e agora trago à consciência dos
senhores e senhoras deputadas, dos 42 deputados desta Casa, para
que não venhamos cometer mais essa injustiça com aqueles que fazem
parte dos Conselhos do Maranhão. Já não basta o que aconteceu com
o Conselho da Polícia Civil? Já não basta ter retirado as mulheres do
Conselho Estadual de Esporte? Já não basta ter retirado, no início, os
estudantes do Conselho Universitário do Maranhão? E é isso que
vamos dar continuidade, à maldade desse governo? Ato como esse,
senhoras e senhores, retirando três representantes de organizações
populares de pró-moradia, de discutir o direito da habitação, vai ficar
o quê? Só os Secretários do Estado. Então é isso que vamos fazer do
Maranhão? Nós vamos acabar então, senhoras e senhores? Quem votar
dessa forma, com todo o respeito à liberdade de cada um escolher seu
voto, não me convide mais para participar de audiência pública aqui
com Associação Comunitária. Não me convide mais para participar de
reunião e audiência pública com sindicato, porque na hora que chegar a
essas reuniões vou dizer como foi que se manifestaram na hora que
tiveram a oportunidade de não retirá-los dessa situação.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
um aparte ao Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado, na verdade o Governador Flávio Dino não é nenhuma
novidade ele agir dessa forma quando se fala em Conselho. E o nome
Conselho é para ser plural, para haver divergência ou alguém que tiver
um contraditório, enfim. E o que estamos vendo? Foi assim no Conselho
da Polícia Militar, foi assim também no Conselho do Esporte,
Juventude, enfim, e agora também no Conselho de Habitação. E a gente
vê com tristeza. Um governo que se diz de esquerda, um governo que
era para ter a representatividade das classes, ele sempre coloca de lado
e quer sempre ter o mando e ali só os seus escolhidos. Então fica aqui
minha solidariedade também a V. Exa, pelo discurso de V. Exa e V. Exa
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pode contar também com o nosso apoio para votar contra essa matéria,
mais uma vez, ditatorial do Governo Comunista.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado
Eduardo?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte do Deputado Edilázio Júnior. E concedo um aparte ao Deputado
Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) –
Deputado Eduardo, parabéns pelo seu pronunciamento, mais uma
vez. Quero aqui dar a minha solidariedade a V. Exa. por esse
questionamento tão importante, mas digo a V. Exa. que vindo desse
governo a gente não espera mais nada, a não ser perseguição. V. Exa.
está vendo agora, em nível nacional, o que aconteceu com o caso da
Polícia Militar monitorando os opositores. Então assim, é típico do
Governo Flávio Dino: perseguição aos trabalhadores, perseguição aos
educadores, aos militares, à Polícia Civil, a todos os Conselhos que V.
Exa. tem participado. Como V. Exa. sempre fala, cansou de participar
de Audiência Pública e que na verdade não funciona, porque no
Parlamento, quando chega aqui eles são orientados a não votar a favor
das classes. Então eu quero aqui parabenizar V. Ex.ª pelo
pronunciamento e dizer que eu sou solidário também a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu
agradeço o aparte ao Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Concedo
o aparte ao Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Deputado Eduardo Braide, qual moral que o Governador
Flávio Dino tem para fazer essas alterações? Trinta famílias moram
em palafitas na frente do Palácio dos Leões. Todos os dias a miséria, a
pobreza, a dificuldade em casebres, em palafitas de frente para o Poder
do Estado do Maranhão. Mais 27 famílias moram embaixo da ponte do
São Francisco. Muitas pessoas não sabem muitas pessoas não
percebem e passam todos os dias em cima da ponte do São Francisco
e não sabem que moram 27 famílias embaixo da ponte do São Francisco,
bem próximo do poder central, bem próximo ao Poder Executivo, bem
próximo ao Palácio dos Leões. Um Governo que não tem a sensibilidade,
a atenção em melhorar a vida, a qualidade de vida de pessoas que
moram em palafitas na frente do poder. O que mostrar para turistas? O
que mostrar para os maranhenses? O que mostrar para os ludovicenses?
Maranhenses vivendo de forma sub-humana em frente ao Palácio dos
Leões. Abrem a sua janela ou abrem a sua porta e de frente para o
poder, de frente para o Palácio. Está lá o governo comunista que não
tem moral, que não tem competência nem para tirar palafitados em
frente ao Palácio, numa área turística, numa área central na região de
São Luís. É um absurdo! E, mais uma vez, parabéns pelo seu
pronunciamento. E nós estamos aqui em defesa da sociedade, em defesa
da moradia, e não podemos aceitar esse absurdo. Mais uma vez,
parabéns, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte, Deputado Wellington. E dizer, senhoras e senhores, que essa
é a parte do governo Flávio Dino que não aparece nas propagandas.
Essa é a parte que eles fazem questão de esconder. Uma medida
provisória que retira do Fundo Estadual de Habitação dos sindicatos,
associações comunitárias, fundações representantes de faculdades. Por
que essa maldade, senhoras e senhores? Por que essa atitude em relação
a esse instrumento tão importante para o desenvolvimento do nosso
estado, que é o Fundo Estadual de Habitação? Fica, portanto, Senhor

presidente, desde já o nosso requerimento para a votação nominal
desta emenda. Porque eu acho que o povo do Maranhão merece saber
quem são aqueles que estão a favor das associações comunitárias, dos
sindicatos, das organizações de movimentos populares pró-moradia e
aqueles que estão contra. Fica, portanto, aqui, o requerimento de já,
Senhor Presidente, para votação nominal da presente emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrada a discussão. Para encaminhar a votação da Emenda,
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, vou declinar e fazer daqui
mesmo, sem usar a tribuna. Solicitar a compreensão dos demais pares,
porque tantos direitos já foram retirados nesta Casa, e tantos direitos
já foram endossados por esta Casa. Então não podemos permitir que
mais uma vez, por meio dessa medida provisória, o Governador Flávio
Dino tire a participação popular. Nós temos um mandato popular,
compreendemos que é perfeitamente compreensível a forma que o
Governador Flávio Dino tenta eliminar a participação popular.
Perfeitamente compreensível, sendo de um governo comunista fazer
dessa forma, mas é inaceitável, pode ser compreensível, mas, na nossa
compreensão, é totalmente inaceitável e nós votamos contra e
solicitamos também à base e demais deputados que votem contra a
aprovação da Medida Provisória.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, nós vamos apreciar a Emenda
apresentada pelo Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, quero encaminhar pela Liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério, só um instante. Antes de apreciar a Emenda,
nós vamos apreciar o Requerimento verbal de votação nominal.
Deputado Rogério, V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – A
Liderança do Governo para encaminhar pela rejeição da Emenda do
Deputado Braide e pela aprovação do projeto na sua forma original.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nós vamos apreciar, repito, Senhores Deputados, o
Requerimento de votação nominal. Senhores Deputados. Em votação.
Os Deputados que aprovam o Requerimento de votação nominal,
permaneçam como estão. Os Deputados contrários, fiquem de pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Rejeitado, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu peço que registre os votos dos deputados contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O requerimento rejeitado com os votos contrários dos
deputados Stênio Rezende, Josimar de Maranhaozinho, Fábio Macedo,
Rogério Cafeteira, Deputado Hemetério Weba, Dr. Levi Pontes,
Deputado Rigo Teles, Deputado Carlinhos Florêncio, Deputado Marco
Aurélio, Deputado Sérgio Frota, Deputado Edivaldo, Deputado Jota
Pinto, Deputado Paulo Neto, Deputado Neto Evangelista, Deputada
Francisca Primo, Deputado Léo Cunha. Senhores deputados, vamos
apreciar agora a emenda do Deputado Braide, senhores deputados.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor

Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Só para orientar, agora daqui mesmo, a votação do Bloco.
Essa emenda traz de volta ao texto, que é o Fundo Estadual de
Habitação, aquilo que foi retirado pela medida provisória. Então, de
forma muito objetiva, o Governo do Estado retirou três representantes
de organizações populares de pró-moradia das regiões distintas do
Estado do Maranhão, um representante de faculdade ligada à área
habitacional, municípios do Estado do Maranhão, sindicatos e
associações comunitárias. Essa emenda é exatamente no sentido de
voltar toda essas entidades, então o que eu peço é a votação favorável
a essa emenda porque quem votar contra a emenda vai votar contra
todas essas entidades que eu acabei de citar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, em votação, os deputados que aprovam
a emenda...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Pela
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – De já, já
peço a V. Exa. que registre os votos contrários após a votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os deputados que aprovam a emenda do Deputado Braide
permaneçam como estão, os que foram contrários fiquem de pé. Emenda
rejeitada contra os votos dos deputados, aliás, os deputados que
votaram contra a emenda: Deputado Antônio Pereira, Deputado Neto,
Deputada Francisca, Deputado Paulo Neto, Deputado Jota Pinto,
Deputado Edivaldo, Deputado Marco Aurélio, Deputado Carlinhos,
Deputado Rigo, Deputado Hemetério, Deputado Rogério, Deputado
Léo, Deputado Levi, Deputado Sérgio Frota, Deputado Zé Inácio,
Deputado Josimar de Maranhãozinho, Deputado Fábio Macedo,
Deputado Stênio Rezende. Senhores deputados, vamos votar agora o
projeto de lei de conversão. Não há oradores inscritos para discutir.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado com os votos contrários dos deputados Edilázio Júnior,
Wellington do Curso, Eduardo Braide, Max Barros, Andrea Murad e
Sousa Neto. O projeto vai à sanção. Projeto de Lei n.º 038/2018, de
autoria do Poder Executivo. (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto
vai para segundo turno. Projeto de Lei n.º 048/2018, de autoria do
Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa n.º 025/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. (lê). Senhores deputados, este projeto de resolução
depende de parecer. Peço que as comissões se reúnam rapidamente
para emitir o parecer e nós retomarmos a sessão. Sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Projeto de Resolução Legislativa n.º 025/2018, aprovado por
unanimidade na CCJ.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como

estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa
n.º 014/2016, de autoria do deputado Edilázio Júnior. (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai para segundo turno. O Parecer 130, de autoria da CCJ,
é de autoria do Deputado Bira do Pindaré. O Deputado Bira solicitou
que fosse retirado de pauta e incluído em uma próxima sessão.
Requerimentos à deliberação do Plenário. Os Requerimentos n.º 151,
152, 171, 172/2018, aliás, até o 172, são de autoria do Deputado
Sérgio Frota. Requer que o plenário autorize mensagem de
congratulações às populações dos municípios de Parnarama, Colinas,
Codó e Bacabal pela passagem dos respectivos aniversários. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 177/2018, de autoria do Deputado
Fábio Braga. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 161/
2018, de autoria da Deputada Andréa Murad. (lê). Este Requerimento
foi indeferido pela Mesa e a Deputada Andréa Murad recorreu ao
Plenário.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) - Só para encaminhar, a liderança do Governo encaminha, e
pediria a atenção dos deputados, para encaminhar pela rejeição do
Requerimento e pela manutenção da decisão da Mesa. Não tem
cabimento, senhor Presidente, que um governador de Estado tenha que
apresentar, apesar de tê-lo feito uma compra pessoal, que tenha que
apresentar na Assembleia recibo de compra de passagem. Se existe
essa dúvida, que o acusador mostre que ele usou a estrutura de governo
para se deslocar até Curitiba. Então encaminho pela rejeição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os deputados e deputadas que mantêm a decisão
da Mesa permaneçam sentados. Requerimento mantido, decisão da
Mesa mantida com os votos contrários dos Deputados Edilázio Júnior,
Wellington do Curso, Eduardo Braide, Andréa Murad e Sousa Neto.
Requerimento n.º 169/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. (lê). Este requerimento foi indeferido pela Mesa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, no mesmo sentido, eu encaminho pela manutenção da
decisão da Mesa já que essas informações já vieram aqui reiteradas
vezes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, eu vi que Vossa Excelência se inscreveu
para discussão. Mas, de acordo com o regimento, artigo 159, no caso
em deferimento, ou não, caberá recurso ao Plenário, o qual será decidido
pelo processo simbólico sem discussão. Sendo permitido
encaminhamento de votação. Vossa Excelência não poderá discutir,
mas pode encaminhar se assim o desejar. Cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia
Legislativa, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado.
Professor universitário Paulo Bonfim, veja aonde chegamos. O artigo
37 da Constituição Federal é bem claro quando ele exige, ele diz que o
agente público, o homem público tem que ter moralidade, transparência.
Na votação do requerimento anterior, nós vimos que não tem
transparência. O requerimento da Deputada Andréa Murad solicitando
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a comprovação da viagem do Governador Flavio Dino. Se não tem
problema nenhum, se não foi feito com recurso público para visitar o
presidente Lula, encarcerado em Curitiba, o que custava mostrar essa
comprovação? E, mais uma vez, nós temos aqui um documento datado
de 15 de maio de 2017, assinado pelo Secretário de Educação do Estado
e destacando a manutenção de escolas realizadas. Só que o Governo
diz que já realizou setecentas de reformas ou construiu e reconstruiu
setecentas escolas. E o nosso pedido é tão simples. Nós estamos
pedindo ao Governo do Estado, ao Secretário de Educação que
encaminhe para esta Casa a relação atualizada das escolas, com o
respectivo endereço, bem como cópia da licitação, cópia dos contratos
e cópia das notas fiscais de todas as reformas que foram realizadas,
simples. A população do Estado do Maranhão em sete milhões de
habitantes querem saber onde estão essas setecentas escolas reformadas
ou totalmente reconstruídas. A população quer saber quando foi feita
essa reforma cópia da licitação, cópia dos contratos, cópia das notas
fiscais, até para que nós possamos verificar. Porque, por exemplo,
nessa relação encaminhada em maio de 2017 consta uma escola na
relação de reformadas, no total de quinhentas e setenta e quatro escolas
reformadas, consta a escola da Cohab e o secretário durante visita na
Cohab disse que a escola não foi reformada. Então, uma escola que não
pode ser computada como reforma. Então precisamos da relação
atualizada. E o pedido é simples e eu creio que não precisamos
judicializar. Simples, precisamos somente da relação atualizada das
escolas com os seus respectivos endereços. Cópia da licitação, cópia
do contrato e cópia das notas fiscais das reformas que foram feitas.
Simples. Agora que o Governador Flávio Dino é perseguidor todo
mundo já sabe, que o Governador Flávio Dino não é transparente
precisamos mostrar, como hoje já foi negado um requerimento da
Deputada Andréa Murad solicitando cópia da passagem do Governador
Flávio Dino a Curitiba para visitar o encarcerado, ex-Presidente Lula,
e agora mais uma vez estamos diante de um requerimento. Estamos
solicitando transparência e esta Casa não pode ser um puxadinho do
Governador Flávio Dino. Não pode ser um puxadinho do Executivo.
Nós solicitamos aos demais Deputados que tenham atenção no artigo
37 da Constituição Federal que fala de moralidade do serviço público e
fala de transparência. Estamos pedindo só isso, transparência ao
Governador Flávio Dino, se ele já mandou essa relação, em 2017, o que
custa atualizá-la e incrementar com mais dados. Os dados são os
seguintes: estamos solicitando cópias das licitações, cópia dos contratos
e cópia das notas fiscais, até porque, na semana passada, no Dia do
Índio, fizemos mais uma denúncia. O Governador Flávio Dino anunciou
que iria reformar, reconstruir 154 escolas na área indígena e só vai
entregar quatro, 154 escolas seriam entregues até 2018, e só tem 4
escolas que estão concluindo e vão inaugurar na área indígena e quando
vão entregar as 850 escolas que anunciaram, que prometeram,
propaganda enganosa para ludibriar. Então, precisamos corrigir isso,
até porque, Senhor Presidente, estamos solicitando também uma outra
informação referente à propaganda do Governo do Estado, estamos
dando prosseguimento e dando entrada no Requerimento nesta Casa.
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação, Senhores Deputados, os deputados que mantêm
a decisão da Mesa permaneçam como estão, os que forem contrários
queiram ficar de pé. Mantida a decisão contra os votos dos Deputados:
Eduardo Braide, Andréa Murad, Sousa Neto e naturalmente do
Deputado Wellington do Curso, além do Deputado Edilázio Júnior.
Requerimento n.º 176/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
subscrito pelo Deputado Rogério Cafeteira. (lê).

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, eu tenho o maior respeito pelo
Regimento desta Casa e pelos atos oficiais aqui desta Casa, e assim, no
nosso Diário, é o que está aqui na minha mão, esse Requerimento está
subscrito só pelo Deputado Rafael Leitoa e na ausência do Deputado
Rafael Leitoa, nós não podemos votar esse Requerimento. Vou pedir
inclusive a publicação do Requerimento no Diário, para saber se mais
algum deputado assinou com ele na época, porque se assinou agora não
tem nenhuma validade, um pedido que faço a V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - De fato, Deputado Eduardo, embora o Deputado Rogério
tenha assinado na publicação está só o Deputado Rafael. Então, não
apreciaremos o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A correção será feita na próxima sessão. Requerimento n.º
182/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide. (lê). Inscrito para
discutir os Deputados Max Barros e Eduardo Braide. Inicialmente,
convido o Deputado Max Barros, por dez minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, senhores deputados,
senhoras deputadas, jornalistas, aqueles que nos assistem pela TV
Assembleia e pela internet. Subo à tribuna hoje para defender o
requerimento de autoria do Deputado Eduardo Braide, que convoca
para prestar esclarecimentos a esta Casa o tenente-coronel Emerson
Farias Costa, o coronel Antônio Marcos da Silva Lima e o major Jadiel
Luiz Sousa Mendes. Senhores deputados, eu acho que essa convocação
é fundamental, é muito importante. Os fatos que ocorreram com o
memorando desses coronéis, que fazem parte do alto comando da
Polícia Militar e que exercem cargo de confiança por escolha do
comandante da Polícia Militar, ou seja, não exercem só seu cargo como
coronel, mas também cargo de confiança designado pelo comandante
da Polícia Militar. No momento que são emitidos ofícios solicitando
que ex-prefeitos, ex-deputados e deputados que se opõem aos governos
municipais ou se opõem aos governos estaduais sejam monitorados e
espionados, isso não é só um atentado ao processo eleitoral que está
em curso, o que já é muito grave, e que a Procuradoria-Geral da
República já abriu procedimento para investigar porque essa
espionagem, essa arapongagem pode inclusive mudar os resultados
das eleições. Como? Dando informações aos políticos que estão na
situação. Como? Coagindo, chantageando aqueles que fazem oposição
aos governos municipais e estaduais, e isso é gravíssimo, não só do
aspecto eleitoral, Deputado Edivaldo Holanda, mas principalmente
porque é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Fere os
direitos fundamentais você arapongar, espionar políticos. Isso é um
crime contra a própria Constituição, é um crime contra a democracia e
não pode passar batido, nem pode passar barato. Essa democracia foi
conquistada com muita luta e eu tenho orgulho de dizer que participei
da luta contra a ditadura. Fui secretário Geral do Diretório dos
Estudantes de Engenharia, fui presidente do Diretório de Engenharia
da Universidade Estadual do Maranhão, estava no seminário da UNE,
em Goiânia, quando explodiu a bomba do Rio Centro e depois nós
trouxemos o seminário para o Maranhão. Eu sei o quanto é cara para
todos nós essa democracia que todos nós conquistamos e esse ato é um
atentado à democracia. E aqui não vou fazer nenhuma maledicência,
não vou levantar essa suspeita sobre ninguém. Acho que todos os
democratas, os que são do governo e os que são da oposição são contra
uma atitude como essa, que é uma atitude grave contra o estado
democrático de direito e todos nós, essa é uma questão que não é da
oposição, é da democracia, é desta Casa! Todos nós temos que nos
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unir e apurar profundamente a origem desse documento, a motivação
desse documento. E aqui, Deputado Eduardo Braide, eu não vou fazer
pré-julgamento, não vou acusar quem quer que seja. Não vou acusar o
governador, não vou acusar o secretário de Segurança, não vou acusar
ninguém. Todos eles deviam estar querendo apurar essa questão e essa
questão não pode ser apurada apenas no nível da Polícia Militar do
Maranhão. Uma sindicância da Polícia Militar do Maranhão não é
suficiente. E eu digo por que, Deputado Paulo Neto. Eu digo por que.
Porque militares, do alto comando da polícia, emitiram, teoricamente
emitiram esses ofícios. E eu digo por que. O próprio comandante da
polícia emitiu uma nota onde ele diverge de algumas coisas, mas que dá
gêneses, na origem havia de alguma forma uma orientação na questão
eleitoral. O próprio comandante da Polícia diz isso em sua nota e quem
comanda a questão eleitoral, e já foi dito nesta Casa, é o Tribunal
Regional Eleitoral. E dei um oficio do Tribunal Regional Eleitoral
solicitando a polícia para fazer isso, que ela é quem comanda o processo
eleitoral no nosso Estado. Quero ver um oficio no Tribunal Regional
solicitando essas informações. Então esta é uma questão gravíssima e
só poderemos ter luz nessa questão no momento em que vier para a
Casa do Povo, para a Assembleia, de maneira transparente, com
apanhamento da imprensa para que se saiba a verdade. Só assim vai se
saber, botando luz nessa questão. Já disse um grande filósofo iluminista,
Voltaire: Discordo de tudo que você diz, mas defenderei até a morte o
direito de dizer. Então essa frase, Deputado Neto Evangelista, atribui
ao Voltaire, alguns questionam, dizem que seu biógrafo que inseriu
essa frase, porque espelhava o seu pensamento iluminista, mas é uma
frase que mostra a importância da transparência, a importância de a
imprensa em tomar conhecimento e se esses militares que,
aparentemente, assinaram este documento, vierem até esta Casa, sendo
ouvidos por parlamentares da situação e da oposição, na frente dos
jornalistas, nós poderemos fazer o nosso juízo de valor. De quem foi a
iniciativa? Foram dos próprios militares? Então eles têm que ser
punidos. Eles tiveram a orientação de quem foi a orientação? Ou tem
alguém infiltrado que fez esse documento para prejudicar o governo?
Todas essas hipóteses estão na Mesa e só saberemos a verdade, não
com inquérito da Polícia Militar, que há hoje suspeição sob o comando
da polícia a respeito desse assunto, só poderemos passar isso a limpo
por meio de uma audiência com a presença desses militares, ouvido
por todos os parlamentares e à luz da imprensa. Muitos aqui, Deputado
Eduardo Braide, já vieram criticar alguns setores da imprensa. Eu
defendo a imprensa livre. Eu acho que a imprensa deu uma grande
contribuição fundamental para redemocratização desse país e continua
dando o seu papel para consolidação da democracia. Sou contra
regulamentação da mídia. Sou contra aqueles que defendem a regulação
da mídia, porque isso é censura. Isso é um arbítrio, é um passo para a
ditadura. Eu sou contra. Eu quero tudo transparente. É ruim, é muito
ruim quando a gente não cometeu nada errado e recebe críticas da
imprensa. Mas isso faz parte. Existem remédios jurídicos institucionais
para nós nos defendermos por meio da própria imprensa ou por meio
de outros caminhos. Mas a imprensa é fundamental para acompanhar
esse processo. E, Deputada Francisca Primo, eu reputo que este
requerimento, de alguma forma, este memorando é um atentado a
democracia. E quem tem que ser o baluarte para defesa do estado de
direito é o Poder Legislativo, é esta Casa. Esta Casa que tem que
esclarecer esse assunto, fira a quem ferir. Se foi alguém da Oposição,
por exemplo, uma manobra mirabolante que inseriu esse memorando
dentro da Polícia Militar, vamos apurar. Se foi iniciativa do próprio
policial, vamos apurar. Se ele recebeu orientação de alguém, de quem
foi, até onde foi, até onde chegou essa orientação? Mas isso não pode
ficar escondido. Isso não pode ficar debaixo do tapete. Isso tem que vir
à luz. E a única maneira que eu vejo, Deputado Evangelista, que brilha
aqui de novo nesta Casa, não é por meio de uma CPI. A CPI é o ultimo
instrumento na minha visão que o legislativo tem instrumento legítimo,
legal para apurar essa questão. Nós podemos resolver isso sem CPI.
Não há necessidade de CPI, até porque, a princípio, não se sabe
realmente quem é o culpado antes que esses Coronéis se pronunciem

publicamente. Então eu defendo nesta Casa que todos os colegas de
todas as posições políticas, de todas as cores ideológicas, porque neste
momento não é o ataque ao governo, não é o ataque à Oposição, é a
defesa do estado democrático de direito que foi ferido com esses ofícios,
que visavam espionar, fazer arapongagem nos políticos de oposição.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Max, conceda-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Com o maior
prazer, Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) - Já
diz o ditado: Quem não deve não teme. Não seria uma grande
oportunidade para o Governo pedir que o líder do Governo, pedir que
seja aprovado esse requerimento, para que nós possamos ouvir os
coronéis, os militares, os oficiais que estão no meio de toda essa seara,
de toda esta confusão? Ontem teve uma coletiva do Secretário de
Segurança, que, em minha opinião, não esclareceu nada. É o mesmo
repetitivo discurso. Então nada mais justo que os militares, como o
próprio Governador diz que a culpa é do militar A ou B, que nós
possamos ouvir e esclarecer. Então acho que o momento para o
Governador sair fortalecido dessa situação vexatória em nível nacional
seria pedindo que a base de apoio do Governo aprove tal requerimento,
para que possa aqui, na Casa, ser esclarecido e ele ficar com a sua
consciência tranquila, e tirar a culpa que todos nós achamos que ele
tem e, assim, ser esclarecido aqui nesta Casa. Então eu peço também
aos colegas que aprovem esse requerimento.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu agradeço a V.
Ex.ª, peço para incorporar ao meu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Deputado Max,
permita-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Pois não,
Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) –
Deputado Max Barros, me permita um aparte? Vou ser bem breve. Só
parabenizar V. Ex.ª, pela coerência, porque de fato a questão da CPI,
eu acho que seria o extremo. O que nós temos que ter é a informação.
O governo realmente, de fato, ele tem o que está fazendo, buscando
consolidar até para a própria sociedade o que aconteceu, esclarecer os
fatos e, a partir do esclarecimento, nós vamos ter a resposta que nós
queremos. Eu acho que não há necessidade de uma CPI, há necessidade
do esclarecimento dos fatos, V. Ex.ª defende neste momento e aqui eu
quero corroborar com essa iniciativa, que é de fato que o Governo
proceda às informações, que seja espontâneo, que encaminhe para esta
Casa e aí, sim, os deputados vão ter de posse das informações, vão
fazer as devidas avaliações. Eu acredito na sensibilidade do Governo.
No primeiro momento, já foram tomadas algumas posições e eu espero
que sejam tomadas outras no sentido de poder realmente buscar a
veracidade ou não, mas que busque respostas e encaminhe para a
sociedade, por meio desta Casa. Muito obrigado, Deputado, pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu agradeço a
V. Ex.ª, incorporo ao pronunciamento ao meu pronunciamento. Só há
uma pequena divergência, Deputado Júnior Verde, eu realmente acho
que é uma situação extrema e aqui não estou responsabilizando ninguém,
eu estou deixando aberta todas as hipóteses, agora eu acho que sobre
esse assunto o Comando da Polícia Militar está sob suspeição. Na
minha opinião, ele não tem isenção para fazer essa apuração. Então,
esse assunto é um atentado ao Estado Democrático de Direito, à
democracia, eu acho que o poder que tem condições de esclarecer esse
assunto um amplo contraditório, com respeito aos militares que vierem
a esta Casa para prestar seu depoimento, ouvindo os Deputados da
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Oposição e da Situação com a presença da imprensa, hoje só quem tem
condições de esclarecer de maneira correta e transparente é o Poder
Legislativo. Por isso, eu faço um apelo a todos os deputados,
independente da coloração partidária, independente de partidos, pela
democracia, vamos aprovar este Requerimento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (Questão de
Ordem) – Só para pontuar aqui que nós temos hoje na galeria e está
repleta, são sub judice, estamos vindo de uma reunião, estávamos ali
os recebendo lá no Complexo de Comunicação só para eu todos os
deputados saibam que nós estamos hoje aqui com a presença de todos
os sub judice, inclusive aqui agradecendo ao Pablo, Natália, o Victor, a
Sara, o Jefferson, em nome deles, os sem etapas, desligados e aguardando
nomeação. Então a luta continua Deputados e aqui agradeço a
oportunidade, Presidente, só para a ponderação, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Júnior Verde, sejam todos e todas
muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. Deputado Wellington, V.
Ex.ª tem dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanhem por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Cumprimentar de
forma especial os bravos guerreiros, homens e mulheres valorosos que
estão hoje ocupando a galeria da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão que têm implorado, suplicado, lutado para que sejam
nomeados sub judice e tem o total apoio do Deputado Wellington,
total apoio desta Casa para que vocês sejam nomeados. Muitos de
vocês deixaram os seus empregos, muitos de vocês têm passado
dificuldades, hoje eu estava saindo lá do auditório, eu ouvi o testemunho
de um jovem que saiu do interior, cansado, com fome, com sono para
poder dar apoio ao movimento. A união e organização de vocês é muito
importante. Nomeação já, que vocês sejam todos nomeados e possam
conquistar vaga na Polícia Militar do Estado do Maranhão, que Deus
abençoe a todos. Senhor Presidente, temos batido nessa tecla porque é
de suma importância. Que o Governador Flávio Dino é perseguidor
todo Maranhão já sabe, não tem mais o que esconder. Que o Governador
Flávio Dino é perseguidor todo o Maranhão já sabe, mas eu quero só
retratar alguns casos. O Governador Flávio Dino decreta a aposentadoria
compulsória de coronéis da Polícia Militar para poder colocar a mão
dentro da Polícia Militar, para poder ter o poder dentro da Polícia
Militar. O Governador Flávio Dino utiliza o aparelho de segurança
pública do Estado para perseguir adversários políticos durante as
eleições em 2016. Foram vários municípios, Deputado Eduardo Braide,
vários municípios. Eu trago à tribuna desta Casa mais uma vez um
caso envolvendo o Deputado Wellington, um parlamentar desta Casa,
igual eles estão fazendo com o Deputado Raimundo Cutrim. Estava
passando pelo retorno do São Francisco e identifiquei que eu estava
sendo seguido. Continuei no trajeto, fiz uma volta a mais, e continuava
sendo seguido por uma Hilux preta. Parei no Centro de São Luís,
fazendo uma atividade de campanha, no dia 29 de setembro de 2016, e
identifiquei que aquela Hilux preta passou umas três vezes. Eu consegui
fazer a foto da placa, identificar a placa e, quando esse carro parou logo
mais a frente, no contorno da praça, ainda larguei tudo e fui até lá, ainda
identifiquei que o braço do motorista era um motorista claro, um

motorista branco, a vontade que me deu naquele momento, Deputado
Eduardo Braide, Deputado Levi, foi de pegar uma pedra porque eu ia
quebrar, esbagaçar o para-brisa daquele carro. Só que, no dia 29 de
junho, a quatro dias da campanha, Deputado Edilázio, eu poderia ter
sido tachado de desequilibrado, mas eu ia naquele momento identificar
quem era o algoz, quem era o pilantra, quem era o safado, quem era o
picareta, quem era a araponga, quem estava acompanhando, Deputado
Wellington do Curso. Eu me contive, fiz a denúncia ao Presidente
Humberto Coutinho, fiz a denúncia à Polícia Federal, mas vejam a
espionagem no governo Flavio Dino, a perseguição no governo Flávio
Dino já existe há muito tempo, só que agora eles deram um vacilo.
Agora caiu a mascara, agora veio à tona o documento oficializando. É
tão grave, tão grave, gravíssimo, que não é só adversário político,
Deputado Edilázio, já estão monitorando o Judiciário, o Ministério
Público, as ações dos juízes no interior, estão monitorando as ações do
Ministério Público no interior, as ações de vereadores, prefeitos, ex-
prefeitos, ex-deputados, deputados, jornalistas, blogueiros. Todos que
se levantam contra esse desastroso Governador Flavio Dino. Um
desastre. Muita decepção no estado do Maranhão com um governo
que propagava mudança, que seria diferente de governos anteriores,
mas que continua nas mesmas velhas práticas políticas já carcomidas
pelo sistema, já carcomidas pelo velho processo eleitoral. Precisamos
dar um basta! Um governador que perseguiu o Major Janilson, lá em
Imperatriz. Hoje a situação em Imperatriz é diferente do que o
governador imaginava, culpa do governador. A próxima prefeita de
Imperatriz seria Rosângela Curado, mas o governador meteu os pés
pelas mãos, prejudicando, perseguindo o Major Janilson. Um homem
sério, um homem honrado, recebe todo o apoio da população de
Imperatriz. Ele foi perseguido, foi preso. Quem mudou o resultado da
eleição, em Imperatriz, foi o Governador Flávio Dino. A população se
revoltou. E a população viu que aquela perseguição não era só com o
Major Janilson, era com a população de Imperatriz. E a população do
Maranhão começa a acordar. Que a perseguição não é com o Deputado
Wellington, não é somente com o Major Janilson. Um governador que
se utiliza das redes sociais e diz que com base no papel assinado. Papel
assinado? Papel timbrado da instituição é um papel qualquer? E ele
diz, “assinado por um oficial de 5º escalão”. Um oficial de 5º escalão.
Aí eu pergunto ao Governador Flávio Dino: o termo oficial de 5º
escalão é um termo pejorativo, menosprezando os oficiais da Polícia
Militar? Ou é um cargo novo que existe na Polícia Militar? Quinto
escalão é um cargo novo? Eu não conheço. Eu conheço homens e
mulheres que lutaram, passaram no concurso público, fizeram o curso
de formação de oficiais, foram nomeados aspirantes, primeiro-tenente,
segundo-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Como que
pode ofender a Polícia Militar? Senhoras e senhores, policiais militares
do estado do Maranhão, o governador do Maranhão trata vocês como
o 5º escalão, trata um oficial como 5º escalão. Senhoras e senhores, o
momento em que vivemos é grave, é gravíssimo, porque foi oficializado,
mas vai continuar da mesma forma. Vai continuar da mesma forma,
porque o único objetivo não era a mudança propagada para o estado do
Maranhão, não era a mudança de qualidade de vida dos maranhenses, o
objetivo é único: é manutenção do poder, continuar no poder. É esse o
único objetivo. E para se perpetrar no poder, para continuar no poder,
para se manter no poder continua utilizando das mesmas velhas práticas
políticas. As práticas políticas que não eram criticadas, eram abominadas
no passado. E hoje o que se vê é a mesma velha prática política. Quem
fala isso é um deputado que tem independência, não sou sarneysista,
nem sou dinista. E falo, porque cheguei a esta Casa na mesma linha de
atuação do Governador Flávio Dino. Votei no Governador Flávio Dino
para deputado federal em 2006, para prefeito em 2008, para governador
em 2010 e para governador em 2014. Não só votei como pedi voto e
nunca bati na porta do PCdoB para pedir um santinho, para pedir
combustível, para pedir material. E onde eu andava eu tinha no meu
material de campanha a foto de Eduardo Campos, de Marina,
Governador Flávio Dino, Brandão, Roberto Rocha e Eliziane Gama. E
eu fazia isso com muita atenção. E eu acreditava na mudança. Mas uma
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mudança que, quando ele veio à Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, ele disse que ia tratar a todos os deputados com igualdade.
Mentira, mentira e mentira! Um Governador que é perseguidor, um
Governador que mente, um Governador que não é transparente. E eu
falo com conhecimento de causa. O Governador colocou nas suas
redes sociais que havia reformado o Cintra. E eu fui até o Cintra. Não
foi assessor. Eu fui ao Cintra e vi que as grades estavam enferrujadas e
as janelas estavam quebradas. É o papel de um Governador mentir com
algo tão simples, que havia reformado o Cintra e não reformou?
Continuamos firmes, firmes. Pode ser uma voz solitária, mas uma voz
firme no parlamento estadual em defesa da população, em defesa do
estado do Maranhão. E, Governador Flávio Dino, não vai prosperar a
sua tentativa de menosprezar, de diminuir os maranhenses e de
perseguir. Continuaremos firmes, como jurei, quando assumi o cargo
de sargento do Exército Brasileiro e jurei também, nesta Casa, honrar
os princípios constitucionais. Verás que um filho teu não foge à luta. E,
Governador Flávio Dino, a população do Maranhão está acordando.
Acorda, Maranhão! Acorda, Maranhão! Nós não admitimos, no dia de
hoje, espionagem, arapongagem. E olha que eu fui sargento do Exército
durante 15 anos e 10 anos fui do serviço de inteligência. Mas não
chegamos aos pés do que está acontecendo hoje no estado do Maranhão.
É abominável, é gravíssimo, é ridículo, é patético e é inadmissível.
Senhor Presidente, nós solicitamos a compreensão dos demais pares
para que possamos ouvir os oficiais da Polícia Militar e convocar até
mais oficiais. Por que não foi citado o coronel Heron, que tem hierarquia
mais, que tem o comando? Senhoras e senhores, já temos outras
denúncias e com certeza muita coisa ainda virá à tona. Já assinamos a
CPI e enquanto os deputados defendem que não era muito para a uma
CPI, pelo contrário, tem que se esclarecer, sim...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado, conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. Dois graves atentados ao estado
democrático de direito: primeiro, a espionagem, a arapongagem, que
qualquer um pode estar sujeito; e em segundo, colocar um deputado
estadual na cena do crime. Senhoras e senhores, deputado Jota Pinto,
se não tivesse vindo à tona essa filmagem do soldado em juízo, daqui
há dois meses o Deputado Raimundo Cutrim poderia ser preso, por
ele ter tido sua imagem execrada, jogada na lama. Mas agora veio à
tona, uma maracutaia, uma montagem para perseguir um deputado
estadual. Não é contra o Deputado Raimundo Cutrim, é contra o
parlamento estadual, é contra dois deputados e é contra a Assembleia.
A Assembleia precisa se posicionar, precisa de respeito. A Assembleia
Legislativa precisa se posicionar. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide, por 10 minutos, com apartes. Eu
pediria aos próximos oradores que tentassem se limitar ao tempo de
10 minutos em razão dos outros inscritos e também para que possamos
dar seguimento à Sessão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras
deputadas, imprensa, galeria, a quem eu saúdo de forma calorosa e
especial e sub judice da Polícia Militar, eu que já tive a oportunidade
de participar de diversas audiências com vocês, contem com o nosso
apoio para que vocês consigam obter aquilo que é direito, que é a
nomeação já de vocês. Senhoras e senhores deputados, eu imaginava
que ao apresentar esse requerimento, que é um requerimento para que
possam vir a esta Casa os 03 oficiais que assinaram os documentos
solicitando o levantamento de dados eleitorais daqueles que fazem
oposição ao atual governo, confesso que imaginava que teria a assinatura,
inclusive de vários deputados da base do governo, porque entendo que

esse é um assunto que não diz respeito a governo ou a oposição, diz
àquilo que tem que está acima de qualquer questão nesta Casa, que é
descobrir a verdade, descobrir o que aconteceu, depois que essa história
veio à tona muitas versões já foram levantadas, de que o documento
não foi assinado, de que usaram indevidamente a assinatura eletrônica
de um oficial da Polícia Militar, depois disseram que o documento foi
assinado, mas que foi um ato exclusivo de um tenente-coronel da Polícia
Militar e que por isso ele deve pagar sozinho pelo que fez, senhoras e
senhores, por ironia do destino, acompanham esta sessão hoje e os sub
judice da Polícia Militar e vocês que pretendem ingressar nessa tão
valorosa carreira, sabem que a Polícia Militar é regida pela hierarquia e
disciplina e que ninguém cometeria um ato desses se não recebesse
uma ordem superior, e o que nós precisamos saber aqui é de onde
partiu essa ordem? Porque acima de tudo esse Requerimento é um
respeito à Polícia Militar do Estado do Maranhão, porque o que tem
acontecido é a execração pública de oficiais como se eles sozinhos
tivessem tirado das suas cabeças a vontade de fazer esses documentos,
e aí estão sendo massacrados pelo Governo do Estado que toda hora dá
uma versão diferente. Ontem foi feita uma coletiva pela cúpula da
Secretaria Estadual de Segurança, e esse aqui é o jornal de hoje que traz
estampada a seguinte manchete: “autores do memorando ilegal serão
identificados e punidos”, diz o Secretário. Ora, senhoras e senhores, se
os autores vão ser identificados, como é que já exoneraram o oficial? Se
ainda serão identificados como é que já puniram os oficiais que tinham
as suas funções de confiança, por quê? Para dar uma justificativa para
a imprensa? Para dar uma justificativa para a sociedade? Ora, senhoras
e senhores, não tem outro caminho que não seja descobrir a verdade do
que trazê-los aqui no plenário desta Casa. A Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão tem se furtado daquele que é o seu principal
papel, que é de fiscalizar os atos do Poder Executivo, numa situação
como essa grave que atenta contra o estado democrático de direito, a
Assembleia tem a oportunidade de trazer os oficiais aqui para que cada
um possa dizer olho no olho, possa responder as perguntas e, mais do
que isso, a Assembleia tem o dever de dar voz a esses oficiais da Polícia
Militar. Vocês sabem o que aconteceu quando a imprensa tentou
procurá-los para eles se manifestarem? Não podem, eles só podem se
manifestar com autorização do Comando. Ora, se um oficial não pode,
por livre e espontânea vontade, dar uma entrevista à imprensa, imaginem
vocês se ele tomar algum ato desses sem receber uma ordem superior.
O que está acontecendo, senhoras e senhores, é uma atitude covarde
do governo do Estado que poderia ter resolvido toda essa situação com
um simples pedido de perdão, de desculpas por esse ato ter acontecido,
mas não, estão deixando sangrar oficiais da Polícia Militar do Estado
do Maranhão. Esta Casa não pode contribuir com esse sangramento.
Esta Casa tem que estancar essa sangria, trazendo luz e a verdade para
esse caso. E o que eu fiz como primeira e única medida até agora?
Assinei um requerimento que contou com o apoio de mais 10 deputados
desta Casa, para que a gente possa trazer aqui os três oficiais que
assinaram os documentos: o tenente-coronel Emerson, que assinou o
Memorando-circular 098/2018, e aqui, senhoras e senhores, quero
aproveitar este ato para fazer um desagravo público à Polícia Militar
do Estado do Maranhão. O governador, em sua página pessoal, referiu-
se a esse documento, que é um papel timbrado com o nome Estado do
Maranhão, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar
do Maranhão, Comando do Policiamento do Interior, e assinado por
um tenente-coronel como um papel assinado por um oficial do 5º
escalão da PM. A pergunta que eu faço a vocês senhores e senhoras
que querem ingressar na Polícia Militar: se um tenente-coronel é do 5º
escalão, o soldado e o cabo vão ser da onde? Ora, senhoras e senhores,
por isso faço esse desagravo em nome de toda Polícia Militar do
Maranhão, por esse ato de desrespeito do governador em relação não
só aos oficiais, mas à toda tropa com essa declaração chamando um
tenente-coronel de um oficial de 5º escalão. Por isso, senhoras e
senhores, que eu digo que, se esta Casa aprovar esse requerimento,
estará fazendo valer aquilo que é a sua função, que é exatamente fiscalizar
os atos do Poder Executivo, trazer a verdade e principalmente acabar
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com todos esses tipos de conclusões ou de ilações que possam acontecer
em relação a essa situação que já ganhou proporções nacionais. Se
aprovar, senhoras e senhores deputados, eu tenho certeza de que
contaremos com o apoio de todos aqueles que pertencem à base do
governo, nós nada faremos do que trazer a verdade para esse caso.
Agora, se a base do governo rejeitar esse requerimento, senhoras e
senhores deputados, aí não me peçam para ter outra conclusão que não
seja: quem deve teme. É porque aí tem coisa. É porque sabem que, se
os oficiais vierem aqui, eles não estarão sob a pressão de uma sindicância
militar, eles estarão sob a luz da verdade com a cobertura da imprensa,
com a participação livre de parlamentares aqui para poder questioná-
los sobre o assunto. Aí, sim, eles terão a liberdade e o ambiente para
poderem tranquilamente falar como tudo aconteceu. Se o requerimento
for rejeitado, senhoras e senhores deputados, aí não me peçam para ter
outra conclusão que não seja a de que a ordem partiu do governo do
Estado porque é isso que vai acontecer. Ficarão sempre os oficiais
calados sem poder se manifestar, sem dizer da forma como aconteceu
e o que aconteceu. E esta Casa não, senhoras e senhores, terá a
oportunidade de colocar de uma vez por todas em pratos limpos essa
história. Aí eu vejo aqui deputados que sobem à tribuna, que discursam
contra a Ditadura, que dizem que são a favor da democracia, que o que
tem que prevalecer é a verdade! Ora, senhoras e senhores, se negarem
um simples requerimento para que os oficiais da Polícia Militar possam
vir a esta Casa dar seu depoimento, seu testemunho do que aconteceu,
não voltem mais a esta tribuna para dizer que é contra a Ditadura.
Porque Ditadura é você evitar que um oficial que está sendo execrado
tenha direito a voz. Que um oficial que está sendo, todo dia, acusado
de ter acometido exclusivamente um ato, não tem a oportunidade de se
manifestar. E se nos calarmos hoje, amanhã pode ser qualquer um de
vocês, depois que for nomeado. Na hora que o governo do estado
precisar de um bode expiatório para um erro que ele cometeu, ele vai
colocar nas costas de um policial militar como está acontecendo agora.
Então o que nós precisamos, senhoras e senhores deputados, é descobrir
a verdade. E eu poderia ter subido a esta tribuna e feito, falado uma
frase só, que é a que vou encerrar o meu pronunciamento nesta
discussão: Quem não deve não teme. Se o governo do estado não deve
em relação a essa história da espionagem do monitoramento, ele não
tem que temer a vinda dos oficiais aqui. Fora disso, qualquer outra que
seja a decisão é porque o governo deve e é porque o governo que foi
realmente o verdadeiro autor dessas ordens, senhoras e senhores
deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrada a discussão. Para encaminhar Deputado Sousa
Neto, pelo Bloco de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados,
galeria e que de forma especial quero saudar aqui o sub judice, quando
precisaram eu sempre participei das audiências, das ajudas que foram
feitas por meio do meu gabinete, por meio da minha presença e espero
que sejam chamados mais rapidamente possível, que a sociedade
precisa de vocês trabalhando. Senhoras e senhores, eu queria chamar
atenção aqui a todos, primeiro Deputado Neto Evangelista, sobre a
perseguição que existe do Governador Flávio Dino em cima da Polícia
Militar do Estado do Maranhão. V. Ex.ª foi durante 03 anos secretário
atuante, não participou das comissões aqui realizadas da Comissão de
Segurança e a Polícia Militar do Estado do Maranhão, diferentemente
do que V. Ex.ª falou ontem, não está nada satisfeito com o Governo.
Digo isso porque a Polícia Militar do Maranhão é representada por 11
Associações, firmes e fortes, V. Ex.ª acho que já era deputado em 2011
quando teve a greve, pois então saiba que essas mesmas Associações
foram acabadas, perseguidas por esse governo que não aceita o
contraditório. Isso aqui que trouxe para V. Ex.ª é um termo de
compromisso que foi assinado em 2015 em que estavam presentes o
Secretário de Segurança Pública, Jeferson Portela; Secretário de

Previdência, Cláudio Furtado; Secretário Adjunto da Casa Civil, Carlos
Eduardo Lula; e de Assuntos Políticos Federativos, Márcio Jerry. São
oito reivindicações que a Polícia Militar junto com as associações em
março de 2015 propuseram. E a principal mantém em caráter
permanente mesa de diálogos sobre questões atinentes a agendas de
reivindicações dos policiais militares e bombeiros, inclusive referentes
aos índices no caso 2016, 2017, 2018. Desses oito itens, Deputado
Neto Evangelista, nenhum deles foi atendido. O que foi que aconteceu?
No começo de dezembro, já findando 2015, aqueles que estavam em
uma comissão de segurança na Casa, que foram reclamar sobre o acordo
que foi feito e nenhum compromisso, nem diálogo houve, foram
punidos. Presidentes das associações foram transferidos de seus postos.
Estão respondendo processo. Pela primeira vez, estive no Fórum
Desembargador Sarney aqui, na Justiça Militar. Fui arrolado como
testemunha de defesa de um policial  para não ser preso,  porque
estava sendo perseguido por ele  ter  opinado  contra o Governo  do
Estado do Maranhão. E aqui eu digo: Há uma perseguição velada dentro
do Governo do Estado. Eu peço para o Deputado Cabo Campos,
Deputado Júnior Verde, fazer uma reunião na Comissão de Segurança
e convocar militares para tratar sobre as condições salariais, a melhoria
das condições de trabalho dos policiais. Eu quero ver se vem um para
esta Casa. Eu duvido. Faço aqui essa aposta, porque sabem que vai ter
perseguição, vai ter retaliação. Então essa perseguição que existe no
Estado do Maranhão, por meio da Polícia Militar e os militares foi
agora vazada em nível nacional. Porque seria para nas eleições de 2018,
Deputado Edivaldo Holanda, monitorar e perseguir os adversários e os
opositores que fazem que fazem oposição ao Governo Flávio Dino. O
Maranhão vai virar uma Venezuela, uma Coreia do Norte. Aqui não
tem mais oposição, não precisa mais de oposição. Ele ainda diz, o
Governador, que a oposição quer ganhar no tapetão. Ganhar no tapetão
quem quer é o Governador, porque ele não quer oposição no Estado.
Se os partidos entraram com representação junto à Procuradoria Geral
da República, Deputado Edilázio, é porque estão preocupados e querem
eleições limpas, não com perseguição aos adversários. Isso é um acinte
à democracia. Então eu encaminho para que nós votemos por esse
requerimento do Deputado Eduardo, que é uma coisa importante para
esta Casa, já que o Governo do Estado do Maranhão diz que é um
governo de transparência e o Secretário de Segurança Pública ontem,
por meio de uma entrevista, disse que a base do governo está liberada
pra convocar os militares, que seja feita a vontade do Secretário, e que
eles sejam convocados para vir prestar esclarecimento a esta Casa.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério Cafeteira para encaminhar por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, ontem, eu ouvi atentamente os
deputados de Oposição, Deputado Braide que foi o autor do
requerimento, Deputado Sousa Neto, eu queria fazer só uma ressalva
aqui, longe de mim querer tolher o direito à palavra de algum deputado,
mas eu gostaria de perguntar, Senhor Presidente, se para o deputado
inscrito para a discussão, se o pronunciamento não deveria se ater à
matéria que está sendo analisado, só uma para pontuar. Deputado
Braide, eu respeito sua posição de fazer esse requerimento. Mas aqui
eu queria esclarecer a todos os presentes da galeria, que nos ouvem em
casa, que as medidas cabíveis nesse caso já foram tomadas, que foi a
instauração, Deputado Max, de uma sindicância. E aqui nós não
podemos imaginar que a Polícia Militar do Maranhão seja um órgão de
governo, porque não é, a Polícia Militar do Maranhão é uma instituição
de Estado, nós não podemos imaginar que se algum membro de sua
corporação, principalmente um oficial, se sentir lesado, se sentir
prejudicado, se sentir na posição de um bode expiatório, ele vá aceitar
essa determinação. É óbvio que não. E ele vai procurar, sem dúvida
nenhuma, os meios legais, a imprensa, para se colocar, para colocar a
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verdade, mas eu lhe digo que a sindicância que está transcorrendo na
Secretaria, Deputada Andréa, está numa velocidade muito acelerada,
vai nos trazer a verdade e a verdade dos fatos, transparente, para que
não haja nenhuma dúvida, é importante que se diga aqui, o Deputado
Max citou, que aqui seria o local apropriado para a gente fazer esse
tipo de investigação, fazer esse tipo de... Dirimir essas dúvidas, de
esclarecer essa questão e aí eu peço vênia ao colega no sentido
totalmente contrário, Deputado Max, o “vênia” vem muito dessa TV
Justiça que a gente acompanha muito agora o Supremo, totalmente
contra, por quê? Porque aqui é uma Casa eminentemente política e é
natural até que esse sentimento político, que esse viés político interfira
numa apuração de qualquer fato que haja envolvendo o Governo,
principalmente no ano eleitoral. Por isso eu me coloco de forma
veementemente contrária a essa convocação, até porque acho que se
fosse para ser convocado, Deputado Max, deveriam os seus
comandantes, o Secretário de Segurança, o comandante da Polícia
Militar. E vejam bem, existe o Ministério Público também fazendo as
investigações. Eu acho que o Ministério Público hoje, Deputado Max,
está acima de qualquer suspeita. É uma das instituições mais respeitadas
do país. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, ao fim desse
processo, a verdade estará clara, transparente. E quem quer que seja,
Deputado Max, que tenha transgredido a lei será punido. Eu não tenho
a menor dúvida disso.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Vossa Excelência
me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Se for
possível nesse tempo, eu concedo, deputado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – É Liderança? É
no Tempo da Liderança? É para discussão?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É porque o Deputado Rogério está encaminhando, Deputado
Max, e aí não é permitido o aparte.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – É
encaminhamento?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Agradeço,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Então,
deputados, eu queria mais uma vez reiterar que as medidas legais e
cabíveis foram tomadas por parte do governo. O Ministério Público
Eleitoral também está na investigação. Então, eu não tenho a menor
dúvida de que a verdade aparecerá de forma muito cristalina e nós
veremos quem quer que seja que tenha culpa ser punido, porque o
Governador Flávio Dino, de forma nenhuma, tinha conhecimento desse
fato e, de forma nenhuma, atenuará e nem passará a mão na cabeça de
quem quer que seja que tenha cometido essa ilicitude. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide, é o último inscrito para encaminhar,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, eu solicitei pelo bloco.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores. Quero saudar a galeria, de maneira especial aqueles que
lutam pela convocação dos sub judice, que é uma luta que tem o apoio
de todos nós. Já foram chamados mais de 200 e, se Deus quiser,
muitos outros serão chamados, uma vez que a segurança pública do
Maranhão precisa do trabalho de vocês. Portanto, sejam bem-vindos
aqui e parabéns pela luta. Senhor Presidente, sobre esse requerimento
tenho a dizer o seguinte: primeiro que é totalmente desnecessária essa
convocação dos oficiais, porque as medidas estão sendo tomadas por
parte do governo e também por parte da polícia, aliás, o principal
interessado nessa investigação é o próprio governo, o governo é o
maior interessado nessa investigação e por isso está se empenhando
fortemente para que esse assunto seja esclarecido, porque o que é que
fizeram com isso? Transformaram isso numa onda de campanha
difamatória contra o governo Flávio Dino, levaram até para o Fantástico.
Nessas operações que a gente já sabe como é que funcionam, operações
da ditadura midiática, dos donos de TV, porque aqui no Brasil é assim,
as TVs têm donos, são concessões públicas, mas têm dono, e só se fala
lá o que eles querem que falem. Nós não temos acesso a essa TV, eles
têm e usam para criar uma onda falsa de perseguição. O governo tem
sido alvo de perseguição por uma visão autoritária daqueles que
mandaram no Maranhão por mais de 40 anos e não têm o que dizer em
relação às políticas públicas do governo, porque a própria Rede Globo
reconhece que é o melhor governo do Brasil. Aí eles não têm o que falar
e resolvem inventar factoides, mentiras e fazer campanha difamatória.
Essa é a verdade. E por isso que não concordamos com requerimentos
desse tipo, que nada mais é do que aumentar ou tentar intensificar essa
onda de difamação contra o Governo Flávio Dino. Aqui ninguém é
criança, todo mundo sabe como é que funciona e todo mundo conhece
como é o sistema. Portanto, vamos aqui insistir na investigação, na
apuração desses fatos, em respostas céleres. E assim vai se dar, porque
nós queremos saber, realmente, quem é que está por trás de uma operação
tão ridícula como essa. Quem quer espionar não manda ofício, não
passa memorando. Espionagem não funciona assim. E quem comandou
a Ditadura no Maranhão sabe disso, porque controlava o SNI e com o
SNI eles operavam espionando todas as pessoas e não era só liderança
de esquerda não, era qualquer cidadão, era qualquer indivíduo porque
não havia liberdade neste país e eles comandaram essa Ditadura. Eles
comandaram essa Ditadura e agora estão tentando de todas as formas
retomar o governo, voltar ao poder e aí na escassez de argumentos, na
escassez do que dizer em relação às políticas públicas no Maranhão,
eles apelam. Porque tudo isso que está acontecendo nada mais é do que
apelação para tentar, de alguma forma, impedir que a vontade do povo
prevaleça. E a vontade do povo está aí expressa, porque mais de 60%
da população maranhense aprova o governo do governador Flávio
Dino. Portanto, senhor Presidente, eu queria orientar a nossa bancada
para que não aprove este requerimento e que a gente possa respaldar
todas as ações do governo e do comando do polícia, da Secretaria de
Segurança do Estado para que esse assunto seja definitivamente
esclarecido e a gente possa, assim, realmente identificar e punir todos
os responsáveis por essa operação absolutamente sem nexo, sem pé
nem cabeça que foi criada aqui no Maranhão certamente só para fazer
perseguição a quem trabalha em favor do povo. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - É porque
no pronunciamento do Deputado Sousa Neto, ele citou o meu nome.
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Eu só queria relatar sobre o assunto, porque fui citado, se V. Exa.
permitir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) – É que o Deputado Sousa Neto, nobre colega parlamentar,
trouxe na discussão do tema que eu estava afastado da Assembleia,
estava durante três anos na Secretaria do Desenvolvimento Social.
Agradeço o elogio, inclusive, de V. Exa. pelo trabalho que realizamos
lá. E falou dos acontecimentos que tiveram reunião com policiais
militares, associações, enfim. De fato, eu estava na Secretaria do
Desenvolvimento Social com muito orgulho em compor a equipe do
Governador Flávio Dino. Muito orgulho em compor o governo mais
eficiente do Brasil segundo o G1. E, Deputado Sousa Neto, meu amigo,
é obvio e é legítimo que as categorias sempre queiram mais. Isso é
legitimo para qualquer cidadão. Mas V. Exa. não sabe o quanto foi
dolorido para a sociedade maranhense ter a nossa Polícia Militar parada
porque não tinha sequer a possibilidade de diálogo com o Governo do
Estado e não tinha o aparato policial necessário de mantimentos, de
equipamentos para ir para as ruas do Maranhão. Tem uma foto histórica
de oito deputados aqui ali na Mesa. Eu estava lá, num dia normal de
sessão com as luzes do plenário apagadas porque, à época, o Governo
do Estado obrigou a Assembleia Legislativa fechar as portas porque os
militares viriam aqui...

O PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Neto, conclua por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Eu só
queria fazer esse comparativo que eu citei ontem. Obrigado, Presidente,
pela benevolência de Vossa Excelência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max Barros. Diga, Deputada Andréa, pois não.
Deputado Max, pode se deslocar até a tribuna. Deputada Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Após o
Deputado Max, eu chamo Vossa Excelência para uma questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem. Deputado Max, Vossa Excelência tem cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, senhores deputados,
senhoras deputadas, jornalistas, galeria que está presente nesta Casa
justamente porque acredita no Poder Legislativo e acredita que o Poder
Legislativo pode trabalhar pela causa de vocês. Como eu também
acredito que o Poder Legislativo não é casa só para fazer a política
menor, mas é casa para fazer a política maior. Por isso que defendi aqui
o requerimento do Deputado Eduardo Braide. E, Deputado Rogério,
Vossa Excelência, em algum momento, colocou que o requerimento era
contra o Governo. Eu não entendo que esse requerimento seja contra o
Governo; pelo contrário. Por que não está sendo chamado aqui o
comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança, porque não
se tem noticia até agora que eles deram ordem para o Comandante da
Polícia do interior para fazer um ofício para fazer arapongagem dos
políticos de oposição. Por isso que eles não estão sendo chamados. O
ofício é especifico para os policiais, os coronéis que assinaram o
documento mandando “arapongar” os políticos de Oposição,
simplesmente isso, não é contra o governo, pelo contrário, eu  disse
que eu achava que  o  governo  tinha interesse também  de  apurar  esse
fato.  Agora querer dizer que uma apuração feita em nível da Polícia
Militar onde o próprio Comandante da Polícia emite uma nota onde de

certa forma admite para ser feito uma pesquisa eleitoral que não era
daquela maneira, mas a gênese pode existir, que a origem pode estar no
comando, como é que essa Polícia Militar, o  Comando da  Polícia,  não
os militares,  pode ter isenção  para  apurar esse fato? E diminuir esta
Casa, dizer que o mandato que nós temos de representante do povo é
só para fazer política menor? Chamar as pessoas que fizeram esse
atentado contra a democracia para ouvi-los à luz de toda a imprensa,
de todos os jornalistas, os deputados da Situação podendo perguntar e
da Oposição podendo perguntar? O que é que ele vai dizer?  Vai dizer:
Olha, alguém da Oposição me pediu para eu fazer isso, eu não assinei
o documento. Ele pode dizer isso. E nós vamos esclarecer a questão.
Então esse ofício não é contra governo, agora se o governo quiser
aprovar, apurar estes fatos, tem que fazer com transparência à luz do
dia, à vista dos jornalistas e dos representantes do povo. Porque nós
não podemos acreditar numa apuração, Deputado Edivaldo Holanda,
em que vai ser feita onde há suspeição de alguns coronéis que estão na
polícia. Eles mesmos vão se apurar? E o atentado à democracia que
esta Casa representa? Então, se nós quisermos realmente apurar esse
fato sem prejulgamento, se foi ordem do Governo, se não foi ordem do
Governo, se foi a Oposição que infiltrou alguém, se nós quisermos a
verdade correta nós temos que trazer esses coronéis que assinaram
estes memorandos contra a democracia para fazer arapongagem para
esclarecerem aqui, até se não foi eles que assinaram. Que a imprensa
cumpre o seu papel aqui e em todos os países democráticos. É assim,
aqui no Brasil é uma concessão e existem os donos das empresas que
detêm essa concessão. Aqui no Maranhão mesmo: Quem é o dono da
empresa que detém a concessão da Difusora? É do Deputado Weverton
Rocha que detém o comando da TV Difusora onde há debate político
lá, onde ele prega sua linha ideológica. É ele que é o dono da Difusora,
que representa a Difusora no Maranhão. Eu não tenho nenhuma crítica
ao Deputado Weverton Rocha, está certo? Ele faz seus programas
políticos de entrevistas. Isso é da democracia. Nós temos que aprender
a receber críticas. É fácil ser estilingue na hora que se é telhado começa
a culpar os outros. Eu lamento. Lamento profundamente. Quanto à
questão da ditadura, eu já disse a minha história pessoal. Agora, se nós
formos rememorar quem eram os partidos que eram o suporte na
ditadura no Brasil: era Arena e depois da Arena surgiu o PFL. Arena
que era o partido da base da ditadura e depois foi o PFL também. Vocês
sabem quem é o sucedâneo da Arena, que era o Partido da base da
Ditadura? Era o PP, era o Partido Popular que é da base do atual
governo. Antiga Arena hoje o sucedâneo se fundindo com outros partidos
é o PP, que é da base do Governo, o PFL é o DEM, que é da base do
Governo. Então, o Governo hoje é apoiado por partidos que eram da
base da ditadura. Eu acho que essa questão de ditadura para cá, ditadura
para lá é mais para tergiversar, mas eu faço questão de pontuar estas
questões. O importante é que a gente defina a democracia, que dê
importância que esta Casa tem para esclarecer assuntos desta monta.
E eu peço a vocês, que independente de coloração partidária, faço este
apelo, Deputado Bira a V. Exa. independente de coloração partidária, e
faço esse apelo, Deputado Bira, a V. Ex.ª, independente de coloração
partidária, não contra o governo, mas para apurar a verdade, vamos
votar a favor desse requerimento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide vai encaminhar como
autor do requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, é tão claro o constrangimento da base do governo em votar
contra o requerimento que boa parte dos deputados da base do governo
já se retirou do plenário. Eu tenho certeza de que, dentro de suas
consciências, eles acham um absurdo negar um requerimento desses
que é um requerimento exatamente para ouvir todos aqueles que estão
envolvidos diretamente nessa situação, que são os oficiais que assinaram
essa documentação. A gente já percebe que vários saíram do plenário
para não ficarem com esse constrangimento. É claro que há,
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lamentavelmente, a orientação do governo para a rejeição desse
requerimento. E vocês sabem por quê? Agora eu posso afirmar porque
já ouvi as vozes daqueles que falaram em nome do governo: quem deve
teme, porque, se não tivesse nada a temer, qual seria o problema de os
oficiais virem falar aqui? O primeiro argumento que eu afasto é de que
esta é uma Casa política e que, portanto, a situação aqui seria tratada
de forma política. Só se esqueceram de dizer que, nesta Casa, a maioria
é do governo. A maioria, ampla maioria, é do governo e é claro que o
governo tem o controle do número de membros das comissões, tem o
controle das votações, porque aqui a maioria é do governo. Então, eu
pergunto a vocês: onde é que vocês acham que um oficial desses vai
falar a verdade? Aqui na Assembleia Legislativa, onde, embora seja
uma casa política, existem deputados do governo e da oposição e a
imprensa acompanhando ou trancado numa sala numa sindicância
militar? Ora, senhoras e senhores, aqui não tem menino, aqui pode até
ter gente que sobe à tribuna para fazer discurso para fora, mas aqui não
tem menino para saber que, se quisesse realmente apurar a verdade
desse caso, não haveria outro caminho que não fosse chamar os oficiais
para falarem a sua versão do que aconteceu aqui. Quanto a dizer que
está se promovendo uma campanha difamatória contra o governo do
estado, ora, senhoras e senhores, quem está sendo difamado diariamente
são esses oficiais, porque pesa única e exclusivamente sobre eles um
ato que agora todos nós já sabemos, porque a máscara caiu, não tem
mais como segurar, todos nós já sabemos que esse foi um ato de
governo. Se não fosse, o primeiro que deveria estar aqui, nesta tribuna,
subindo para defender a vinda dos oficiais, seria a base do governo, que
deveria vir aqui recomendar aos deputados que fazem parte da base:
vamos chamar, vamos ouvir, nós não temos nada a temer, que eles
falem da forma como aconteceu, que foram eles, que foi uma atitude
isolada. Mas não, o que está sendo feito aqui, senhoras e senhores, é
uma “operação abafa”, isto é, para abafar a verdade que pode vir à tona
se esses oficiais vierem à Assembleia dizer por que eles assinaram o
documento. Senhores e senhoras da imprensa, procurem qualquer um
de vocês um oficial desses para que eles deem o depoimento deles.
Vocês sabem o que eles vão dizer para vocês? Que eles não têm ordem
para falar sem autorização superior. Ora, se eles não podem nem dar
entrevista na imprensa, como é que eles vão ter a liberdade de falar
alguma coisa em uma sindicância militar, senhoras e senhores? Portanto,
aqueles que votarem contra o requerimento são os verdadeiros autores
da “Operação Abafa” do Governo do Estado. Aqueles que votarem
contra o requerimento são os verdadeiros autores da difamação,
ajudando a contribuir com a difamação que o Governo do Estado faz
com esses oficiais. Esse requerimento, antes de mais nada, é um ato em
defesa à Polícia Militar do Estado do Maranhão, que tem direito à voz.
Quantos movimentos eu não participei com a Associação dos Militares
quando eles propõem a mudança do RDE, propõe a mudança da forma
do seu regimento para que eles tenham o direito de se manifestar. E é
essa correção que esta Casa pode fazer, é dar a voz aos militares e que
está sendo calada pelo Governo do Estado. É deixar que eles falem em
um ambiente onde eles não vão ter condições de falar em uma sindicância
militar. Espanta-me, muito, aqueles que sobem a esta tribuna para
defender a liberdade de imprensa, defender a democracia, são os mesmos
que vão amordaçar, dentro de alguns instantes, os oficiais da Polícia
Militar. Para que eles não venham aqui dizer a verdade, para que eles
não venham aqui falar aquilo que já poderia acabar com todo esse
assunto, quer dizer, como foi que nasceram esses atos? Eu acabei de
mostrar a vocês a manchete de um jornal de hoje que após acompanhar
a coletiva de ontem, diz: “os autores serão identificados e punidos”.
Ora, senhoras e senhores, com toda a repercussão que já aconteceu,
não está mais em fase de identificar ou não identificar, o documento
está assinado! Vamos ter coragem e trazer quem assinou o documento
aqui e os deixar falarem! Mas sabem por que o governo não vai deixar?
Porque agora posso dizer com muita tranquilidade. Porque a ordem
partiu do Governo do Estado do Maranhão. Antes eu não podia dizer
isso. Se o governo defendesse e orientasse pela aprovação da vinda dos
oficiais, eu aguardaria calado até o dia em que eles viessem aqui e

falassem, com sua própria voz, o que foi que aconteceu. Mas agora,
com o governo trabalhando contra, orientando toda a sua base a votar
contra o requerimento, eu afirmo em alto e bom som: quem deu a
ordem para espionar opositores do atual governo, foi o Governo do
Estado. Essa é uma ordem de governo e a forma mais fácil de provar
isso vai ser no resultado da votação, quando todos aqueles que fazem
parte da base do governo votarem contra a verdade. Votarem, e são os
verdadeiros autores da “operação abafa” do Governo do Estado. É por
isso que o Secretário de Estado de Segurança Pública esteve nesta
Casa, para pedir que o requerimento não fosse aprovado. É por isso
que o Governo do Estado trabalha dia e noite para desqualificar os
oficiais, porque sabe que a culpa tem que recair em cima de alguém. E
a culpa, infelizmente, senhoras e senhores, sempre recai do lado dos
mais fracos. Soldado mandado não merece castigo! E o que está
acontecendo agora é o contrário! Os oficias que foram mandados a
cumprir ordens estão sendo castigados pelo Governo do Estado e a
oportunidade que a Assembleia Legislativa tem de corrigir essa injustiça,
o que vai fazer? Vai fechar os olhos? Vai amordaçar os oficiais da
Polícia Militar? Porque é isso que vai acontecer se esse requerimento
for rejeitado. Os oficias serão amordaçados, porque eles não podem
falar com a imprensa sem a autorização superior. Eles só falarão em
uma sindicância militar, que é apurada pelos seus superiores. Qual é a
oportunidade que eles vão ter de dizer a verdade? A oportunidade é
agora, senhoras e senhores. Aprovarmos um requerimento para que os
oficiais possam vir aqui. Eu tive muita cautela com esse assunto até
agora. E a única coisa que me faz perceber até agora é que quem politiza
esse assunto de manhã, de tarde e de noite é o Governo do Estado,
porque quer jogar uma cortina de fumaça naquilo que não dá para
esconder, quer lutar contra o aparecimento da verdade. Agora, depois
de tudo o que aconteceu aqui, com as orientações, ver a base de o
governo rejeitar esse requerimento. Senhoras e senhores, não tem mais
outra palavra, não tem mais o que dizer. A ordem partiu do Governo do
Estado. E, lamentavelmente, os deputados da base do Governo são os
autores da “operação abafa” desse caso. E, lamentavelmente, os
deputados que votarem contra o requerimento são aqueles coadjuvantes
na difamação desses três oficiais da Polícia Militar. Não tem outro
nome para isso, senhoras e senhores. Ou se vota para que esses oficias
possam vir aqui de livre e espontânea vontade falar a verdade como
aconteceu, ou nós estaremos amordaçando a Polícia Militar do Estado
do Maranhão. Não existe outro nome. Por isso peço a cada um de você
para que possamos aprovar esse requerimento. E de já, Senhor
Presidente, solicito a votação nominal do presente requerimento. O
Maranhão precisa saber quem são os deputados que querem a verdade
desse caso e quem são os deputados que estão agindo para abafar que
a verdade venha, para que nunca mais falem aqui nesta tribuna em
nome da democracia.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, queria encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, queria encaminhar daqui mesmo pelo
Bloco PV/PEM. Senhor Presidente, o Deputado Eduardo bem falou
agora há pouco. Já é bem claro de quem é a ordem para espionar
adversários. Está aqui o Memorando n.º 114/18, da Secretaria de Estado
de Segurança Pública, Polícia Militar, Comando do Policiamento do
Interior, assinado pelo Coronel Zózimo. E aqui diz que foi solicitado
pelo coordenador das eleições 2018 esse monitoramento dos
adversários. E aqui, Senhor Presidente, nós temos que ver que muitos
que aqui estão hoje governo, ontem foram oposição. E amanhã podem
voltar a ser oposição. Será que querem ser tratados amanhã como
oposição sendo investigados, fixados, sendo grampeados de forma
clandestina? Será que nós aqui parlamentares achamos essa conduta
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correta? Então eu peço aqui a vocês colegas que possamos, sim, aprovar
esse requerimento, que nada mais é que poder ouvir quem está sendo
achincalhado pelo Governador, que são esses oficiais. Porque o
Governador jogou toda a culpa em cima deles, quando aqui o memorando
diz que foi solicitado pela coordenação das eleições de 2018 e ninguém
sabe quem é esse coordenador. Então seria uma grande oportunidade,
se o Governo acha que isso não existe, que isso foi uma armação, então
que venha para cá e que desmoralize a Oposição, mas não, querem
colocar uma cortina de fumaça de forma covarde colocam a culpa nos
oficiais e o que poderia ser esclarecido aqui, o governo coloca toda sua
tropa de choque sem argumentos, é o mesmo “mimimi” de ditadura, de
televisão, disso e daquilo, hoje eles tendo o poderio de rádio, TV, de
blog, jornalistas alinhados bem maior do que nós da Oposição, então
nada mais justo que nós possamos aprovar e ouvir quem está sendo
acusado, dar oportunidade do contraditório aos oficiais. Então fica
aqui meu apelo para que nós possamos aprovar este requerimento,
Senhor Presidente. Senhor Presidente, eu também solicito a verificação
de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bom, vamos, o Deputado Braide fez um pedido de votação
nominal. Foi isso, Deputado Braide? A verificação precede a análise do
requerimento do Deputado Braide. Peço que zere o painel, que os
deputados e as deputadas que assim o desejarem registrem as suas
presenças. Deputada Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (Questão de
Ordem) – Eu não tive oportunidade de discutir e nem encaminhar, o
Deputado Sousa fez muito bem isso pelo nosso Bloco, mas eu queria
deixar registrado que a atuação política do Governador Flávio Dino
aqui na Assembleia impedindo o caso da verificação, inclusive do
guardião no ano de 2015, 2016 e agora ao derrubar o requerimento de
oitiva dos PMs que o Deputado Eduardo Braide solicitou é o
fundamento mais forte para que a PGR tome providências rápidas até
mesmo para preservar as provas produzidas, periciar os computadores
utilizados para enviar a tal circular, computadores utilizados também
para enviar a tal circular para todo interior do Estado, não só como foi
em Barra do Corda, a resposta a esses e-mails, assim como ouvir os
PMs. Se a PGR nada fizer, esse ataque perigoso à democracia não
passará de um fato político e esse não é o nosso objetivo. Era isso,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, algum deputado ainda gostaria de
registrar a sua presença? Daqui a dois minutos, iremos encerrar a
conferência de quórum. Senhores deputados, em votação o requerimento
do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Só pedindo a Vossa Excelência exatamente para reafirmar
o pedido de votação nominal. Eu acho que é importante que o Maranhão
saiba como vai votar cada deputado em relação a esse tema, se quer
descobrir a verdade ou não sobre esse caso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, eu vou colocar em votação o requerimento
do Deputado Braide para que seja votação nominal. Requerimento em
votação. Os deputados que aprovam o requerimento do Deputado
Eduardo Braide permaneçam como estão. Rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Peço que
sejam registrados os votos contrários, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Rejeitado o requerimento com os votos contrários dos
Deputados Carlinhos Florêncio, Júnior Verde, Hemetério, Paulo Neto,
Fábio Braga, Bira do Pindaré, Sérgio Frota, Josimar de Maranhãozinho,

Rogério Cafeteira, Edivaldo Holanda, Levi Pontes, Ana do Gás, Fábio
Macedo, Rigo Teles, Stênio Rezende, Roberto Costa e Cabo Campos.
Em votação o requerimento. Senhores deputados, peço que todos
prestem atenção que nós vamos votar agora o requerimento, o conteúdo
principal do requerimento do Deputado Eduardo Braide. Os deputados
que forem...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. Só para orientar o bloco,
Senhor Presidente. Requerimento que trata da vinda dos três oficiais
que assinaram esses documentos para prestarem informações a esta
Casa. Já concluo, Senhor Presidente. Requerimento que vai trazer a
verdade sobre esse caso. Requerimento que vai dar liberdade para os
oficiais da Polícia Militar se manifestarem até agora, porque até então
eles foram impedidos de se manifestar. Então, é um requerimento que
visa dar a liberdade para que essa situação seja descoberta. Por isso
peço para que seja aprovado o presente requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, em votação. Os
deputados que aprovam o requerimento do Deputado Eduardo Braide
permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram ficar de pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Peço que
sejam registrados, Senhor Presidente, os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O requerimento foi indeferido, foi rejeitado, com os votos
contrários dos Deputados Carlinhos Florêncio, Júnior Verde, Hemetério
Weba, Edivaldo, Josimar de Maranhãozinho, Jota Pinto, Paulo Neto,
Bira do Pindaré, Zé Inácio, Neto Evangelista, Dr. Levi, Deputada Ana
do Gás, Deputada Francisca, Deputado Fábio, Deputado Rigo,
Deputado Stênio, Deputado Sérgio, acho que eu disse todos.
Requerimento n.º 184/2018, de autoria do Deputado Edilázio Júnior.
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 185/2018, de
autoria da Deputada Nina Melo. A Deputada está ausente, mas se trata
de Requerimento de Pesar. (lê). Esse requerimento requer deliberação
da Mesa. Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão do dia 02 de
maio de 2018, quarta-feira: Requerimento n.º 180/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. Requerimento n.º 186/2018, de autoria
da Deputada Andréa Murad. Requerimento n.º 187/2018, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda. Requerimento n.º 188/2018, de autoria
do Deputado Vinícius Louro.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito Deputado Roberto Costa, por 30 minutos com apartes.
Declina.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Pela
liderança, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Andréa Murad, por cinco minutos, sem apartes,
pela liderança do Bloco de Oposição.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, eu vim aqui para comunicar que estava vendo a confusão
aqui sobre os requerimentos, sempre negados pelos deputados desta
Casa quando solicitamos questionar o governo por qualquer coisa que
seja, sempre é negado. E agora nesses atos escandalosos que deixaram
o Brasil todo estarrecido, continuam negando. Negaram o requerimento
do Deputado Eduardo que solicitou, que convidou os soldados da PM
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a virem aqui, é algo realmente que causa estranhamento. Porque nós
ficamos pensamos por que eles estão... o que eles estão tentando
esconder? Por que agem dessa forma? Falam muito em sindicância,
mas quem vai acreditar em uma sindicância feita por eles mesmos, que
fizeram tudo isso? Que armaram tudo isso e que está fazendo o
Maranhão passar, mais uma vez, uma vergonha nacional. Quero dizer
que dei entrada em um requerimento e que depois agora do Deputado
Eduardo Braide tenho absoluta certeza que será negado, assim como
dei entrada no requerimento de convocação do Secretário Jefferson
Portela. Eu quero saber se acham realmente que não há necessidade
alguma do comparecimento do Secretario Jefferson Portela a esta Casa.
Hoje fiz também o requerimento para que o Zózimo Paulino da Silva
Neto compareça a esta Assembleia, Deputado Wellington, para nos
fornecer a informação de quem é o coordenador das eleições de 2018,
que ele colocou no ofício. A partir daí nós desvendamos tudo. Quando
um ofício, assinado pelo Zózimo, acha por confessar toda a ordem,
porque, a partir do momento, Deputado Wellington, que ele assina um
documento oficial e diz que o coordenador das eleições de 2018... Ele
diz assim: Considerando o teor do Memorando Circular nº tal, ditado
de 06.04.2018, deste CPI, encaminhado a essa CPA, este comando
solicita que seja tornado sem efeito o referido documento. E solicita
que informe as unidades subordinadas para desconsiderar a solicitação
contida no documento sobre a coleta de dados eleitorais junto aos
órgãos competentes que estão diretamente relacionados ao assunto,
solicitados pelo coordenador eleitoral 2018. Eu queria que o Deputado
Rogério, líder do Governo que estava agora há pouco. Já saiu? Não o
Deputado Rogério ainda está aqui. Eu queria que V.Exa, se souber, me
dissesse quem é o coordenador das eleições de 2018 que o Coronel
Zózimo, de confiança do Comandante Geral, disse num documento
oficial. Eu quero saber. Todos querem saber quem é o Coordenador das
eleições de 2018 que está comandando até a Polícia Militar. E a mando
de quem? A mando dos seus superiores que são... Lógico, se ele está
controlando a PM, tem o Secretário Jefferson Portela e tem a ordem
expressa do Governador Flávio Dino. Então realmente eu quero saber
quem é esse coordenador eleitoral de 2018 de Flávio Dino que está
controlando todo o Governo, dando ordens ao Governo e que o Governo
diz primeiro não saber de nada. Primeiro nega a carta, diz que ela é
falsa. Depois diz que os soldados escreveram aquilo. Diz que eles não
têm nada a ver com aquela carta, que foi da cabeça desses pobres
policiais, que estão carregando toda a culpa. E lembrando que o artigo
144 da Constituição Federal diz: PM subordinada ao Governo Estadual;
Exército, subordinado à Presidência da República. PM muito
dificilmente, mas muito raramente agiria sem que seus comandantes
dessem a ordem. Então nós queremos saber que coordenador é esse?
Quem é o coordenador das eleições de 2018? É algo assim realmente
estarrecedor! Só que para saber de onde partiu a ordem, basta o Coronel
Zózimo, Deputado Rogério Cafeteira, dizer o nome. Basta Vossas
Excelências aprovarem o Requerimento que dei entrada hoje convocando
o Coronel Zózimo aqui nesta Casa para ele nos esclarecer, quem é o
coordenador das eleições? A ordem partiu dele e sem dúvida cumprindo
ordens superiores. Aí, se Vossas Excelências aprovarem o Requerimento
nós saberemos e desdobraremos toda essa questão que pelo visto a
Secretaria de Segurança Pública não está conseguindo solucionar ou
resolver, está sendo muito difícil e muito complicado para o Secretário
Jefferson Portela resolver, ou seja, ele realmente ele não sabe de nada.
Ele sai disparando contra tudo e contra todos como se culpa não
tivesse e Vossa Excelência sabe, Deputado Rogério Cafeteira, sabe da
culpa tanto do Secretário Jefferson Portela, do Comandante Geral e
que essa ordem partiu do Governador Flávio Dino. Então, não adianta
falar que já tem sindicância apurando tudo, porque como eu disse
anteriormente, essa sindicância não está valendo de nada. Essa
sindicância está derrubando tudo. Essa sindicância reforça a necessidade
de uma intervenção federal. Outro assunto que quero tratar, é sobre o
requerimento negado. Eu dei entrada aqui para saber sobre a viagem do
Governador Flávio Dino a Curitiba e aí, Deputado Rogério, quero
saber de V. Ex.ª o seguinte: Luciano Cesar Costa Froz, ele é ajudante de
ordem do Governador e ele, Deputado Rogério, divulgado, ele tem

diárias. E aí eu vou ler a discrição para V. Ex.ª: “Empenho de 7 diárias
e meia para frequentar curso de análise tal, nível tal, a realizar-se na
cidade de Curitiba nos dias em que o Governador passou em Curitiba”.
Estão subestimando quem? O Governador está achando que quem é
bobo? Será que nós vamos acreditar agora que o ajudante direto do
Governador Flávio Dino, Deputado Rogério Cafeteira, que anda com o
Governador Flávio Dino o tempo inteiro estava em Curitiba em curso,
no dia em que ele estava em Curitiba, Deputado? Mas está aqui, ele
recebeu diárias para estar em Curitiba. O documento prova que o
ajudante de ordem acompanhou Flávio Dino e recebeu diária, Deputado
Wellington, pelo governo. Ele viajou dia 09/04, coincidente ou não o
Governador viajou 09/04 com 02 ajudantes de ordem, ficou lá até o dia
11 e foi nestas datas que os ajudantes de ordens receberam diárias. Os
ajudantes receberam diárias dos dias 10 e 11 e esse documento comprova
isso que eu estou dizendo. As passagens da Casa Civil são fornecidas
pela Babaçu Turismo, de 09 a 12 de abril. As passagens foram emitidas
pelo governo e o Portal da Transparência, Deputado Wellington, do
governo tão transparente, não declina para onde foram essas passagens.
Aí eu quero saber como deputada eleita pelo povo, voz do povo
também, também não, voz do povo aqui nesta Assembleia, quero saber,
em nome do povo do Maranhão para quem foram emitidas essas
passagens, quem usou essas passagens, se o ajudante de ordem recebeu
diária como eu provei agora há pouco e o portal diz isso. Como ele
viajou? Com quais passagens? Então eu acho que são respostas que
merecemos. Eu acho que o líder do governo que defendeu que o
governador não deve prestar esclarecimentos a esta Casa sobre a forma
que ele viajou, ou seja, ele estava no exterior, foi para Curitiba e o
ajudante de ordem recebeu diárias. Existem passagens emitidas nessa
data e eu quero saber quem viajou para Curitiba nestas datas. Se não,
o Governador Flávio Dino e seus ajudantes de ordens que já receberam
diárias devido à viagem. O governador, cinicamente, chega no Twitter
e diz: “Tirei do meu próprio dinheiro”. Prove. Prove que eu venho a
esta tribuna me retratar, mas, enquanto isso, o Governador Flávio
Dino, no meu ponto de vista e na maioria dos maranhenses, utilizou
recursos, inclusive da agência que paga a Babaçu Turismo, ele pagou
passagem para seus ajudantes de ordem, pagou diárias para acompanhá-
lo à Curitiba. Quero que ele mostre o comprovante dele de viagem dos
pagamentos, isso sim é papel dos parlamentares. Não adianta dizer
que não devemos fazer esses pedidos, que o governador não tem que
provar, que nós que devemos provar. O governador deve provar tudo.
Ele é o governador do Estado, ele tem que ser limpo, ele tem que ser
transparente. Não vale só a palavra, principalmente diante do que ele
anda fazendo no estado. O que vale são as provas. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela Liderança do Governo, com a palavra, o Deputado
Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
eu vou ser bastante breve, até porque aqui, de maneira especial ao
Deputado Júnior Verde, que incorpora a luta dos nossos convidados,
dos sub judice que estão esperando para ouvi-los. Eu serei bastante
breve. Deputado, eu falarei rapidamente porque sinceramente não vejo,
neste momento, de falar sobre viagem do governador, para primeiro
lhe dizer que a pessoa que V. Exa citou não é ajudante de ordem.
Depois, o governador foi e voltou no mesmo dia, deputado. Ele não
passou seis dias lá. Eu acho correto inclusive o seguinte: quem era
aliado do Presidente Lula aqui, há muito tempo, deveria era ter ido lá
visitá-lo, isso sim. O governador, e isso aí não é uma questão, ele
poderia até mostrar, mas na hora que ele fosse mostrar o pagamento da
passagem dele, aí mostrar o seguinte: ‘vem cá, quando ele sair agora
para jantar quero o comprovante, para ver se ele não pagou e deduziu
essas despesas’. Isso não tem cabimento. E olha, pela forma como
eram utilizadas, no governo passado, as aeronaves do Estado, V. Exas.
não têm condição de cobrar um esclarecimento sobre isso, muito menos
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levantar uma questão dessa sobre um homem como o Governador
Flávio Dino. E aqui gostaria, só para complementar e para encerrar
para ouvir o colega Deputado Júnior Verde, sobre a votação que tivemos
há pouco, do requerimento para ouvir os oficiais da Polícia Militar. Eu
achei, infelizmente, uma descortesia, uma deselegância, um desrespeito
às instituições que são a Polícia Militar do Maranhão e o Ministério
Público Eleitoral. Aqui foi levantada a suspeição dessas duas
instituições dizendo que seus membros não têm idoneidade, não têm
condições de conduzir uma sindicância e uma investigação. E que só a
Assembleia Legislativa, uma Casa eminentemente política poderia fazer.
Aos deputados de oposição, V. Exas por determinação da população,
do povo do Maranhão, V. Exas tem direito à tribuna, palanque eleitoral
a gente vai ter em setembro. Aí vocês usem o palanque eleitoral para
fazer suas campanhas, usar a Assembleia para fazer palanque eleitoral
antecipado isso nós não vamos permitir. V. Exas. já tem uma grande
mídia para fazer o estardalhaço, então usem, agora a tribuna da
Assembleia não vai virar palanque eleitoral em um caso como esse.
Aqui a minha solidariedade à instituição que é a Polícia Militar, que
não é instituição de governo, é instituição de Estado, e ao Ministério
Público, sobre o levantamento dessa suspeição de seus membros sobre
a apuração desse fato. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde pela liderança do Bloco Unidos pelo
Maranhão, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Exmo. Senhor Presidente, Exmos.
Senhores e Senhoras Deputados, imprensa e a todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão. De forma especial
cumprimentar aqui a todos os sub judice que ainda estão aqui na galeria,
sejam bem-vindos a esta Casa. É um prazer recebê-los, causas legítimas
e cada um de nós deputados aqui representa uma parcela da população
que acreditou e que hoje nos somamos. Somamos entre os 42 deputados
na defesa deste Estado. E é em nome dessa defesa, senhor Presidente,
senhoras e senhores, que nós estamos continuando a nossa luta pela
convocação do sub judice. Ao longo do tempo muitos disseram que
nós tínhamos que desistir porque o governador não iria mais convocar,
porque já havia convocado, Deputado Sousa Neto. Nós sabemos que,
desde 2015, nós estamos nessa causa, convocou mais de dois mil
policiais. Temos que fazer justiça. De 2015 até 2016, mais de dois mil
policiais. Em 2017 continuamos a nossa luta. Houve outra convocação,
houve convocações, inclusive, com curso de formação que ensejou nos
desligados.  O Governador, em uma agenda que nós tivemos a
oportunidade de estar com ele, ele garantiu: “Júnior, eu vou fazer mais
uma convocação, mas eu quero convocar os policiais aprovados no
meu concurso”. E muitos também disseram: “Desiste, porque,
deputado, já têm os aprovados do concurso de 2017. Quando ele
convocar os aprovados no concurso de 2017 não vai mais convocar
sub judice”. Então, gente, recentemente nós sabemos que o Governador
do Estado, o Governador Flávio Dino convocou cento e noventa e sete
sub judice. Eu já me pronunciei sobre esse assunto aqui. E mais
recentemente também convocou mais trinta e sete e está convocando
para a academia. Isso significa que teremos mais quase trezentos novos
sub judice que vão fazer Academia de Polícia e que em breve vão
ingressar para recompor as forças policiais do Estado do Maranhão.
Então nós estamos quebrando os paradigmas do pessimismo daqueles
que acreditam que não é possível convocar mais sub judice. Eu digo
isso porque a nossa luta foi incansável desde 2015 para cá, desde a
Presidência da Comissão de Segurança. Hoje estou como vice-
presidente, mas pela Comissão de Administração, Relações de Trabalho
e Previdência que nós formalizamos, na manhã de hoje, Senhor
Presidente, uma reunião no Complexo de Comunicação recebendo os
sub judice de todo o estado do Maranhão com o auditório repleto,
lotado. Todo o estado do Maranhão estava ali representado pelo sub
judice, por esses homens e mulheres abnegados, obstinados, que têm o
desejo de servir ao Estado. Eu sempre digo e repito aqui na manhã de

hoje, o desejo de servir é maior  de que qualquer empecilho que possa
existir. E eles estão provando isso, porque essa luta não é do Deputado
Júnior Verde, não é do Deputado Sousa Neto, não é do Deputado
Wellington do Curso, ou de nenhum deputado desta Casa, ou só dos
deputados desta Casa. Essa luta é da sociedade que acredita. É daqueles
que sabem, tem fé e sabem que a fé sem obras é morta. Eu já fiz
referência a esse trecho bíblico e é preciso ter obras. E as obras se
fazem com trabalho. É com a ida ao Secretário de Segurança para
conversar e mostrar necessidade, ao Comandante Geral, à Secretária de
Gestão e  Previdência Lilian, à Secretária da SEPLAN e, assim por
diante, à Procuradoria Geral do Estado, como nós já fizemos. Então
nossa luta nas reuniões diversas, ao longo do tempo que nós tivemos.
Hoje nós estamos aqui comemorando a convocação de mais sub judice,
mas também dizendo ao Governador Flávio Dino, e vamos reiterar por
meio de dados recentes, que nós temos aqueles que faltam apenas a
nomeação. São 59 e foi publicado no Diário Oficial, mais uma indicação
nossa encaminhando ao Governador do Estado do Maranhão e  aos
seus secretários que processem a imediata nomeação de todos que
estão aguardando. São apenas 59 que passaram por todas as etapas,
todo o processo, fizeram academia e estão aguardando para vestir a
farda e combater o bom combate e defender esta sociedade. Pode ter
certeza, eu disse a ele que a palavra tem poder e eles vão ser policiais.
Vão ser nomeados, não tenho dúvidas disso, como também todos os
sub judice. Enquanto existir a luta, nós estaremos nela. Pode ter a
certeza de que vocês aqui nesta Casa têm nosso respeito, nossa
admiração. Em nome desse  respeito e dessa admiração que nós vamos
empreender todos os esforços.  Mas os esforços não só do
pronunciamento, mas os esforços práticos de poder no dia a dia,  nas
reuniões, como nós  fizemos com o nosso Vice-Governador  que breve
terei uma agenda  com ele e vou levar  mais uma vez a ele: Meu vice-
governador, nós temos 365 aptos ainda  para fazer o curso, nós temos
85 desligados que precisam  serem convocados, que estavam fazendo
academia, compraram o seu enxoval, saíram dos seus empregos,
depositaram a esperança  no curso de formação  e foram desligados  do
curso, mas  podem ter certeza de que vocês  vão voltar a vestir aquela
farda  da academia para depois vestir a farda  da Polícia Militar. Os 135
sem etapas também que ainda estão faltando, etapas que vão ser
cumpridas e eles estão aguardando, Senhor Presidente. Então eu
agradeço a V. Exa. por ter me permitido o tempo aqui do nosso Bloco
porque eu não poderia de me pronunciar sobre este assunto tão
importante, aproveitar  a presença  desses que estão aqui na galeria,
mais uma vez, depositando suas esperanças  nesta Casa porque quando
depositam a esperança nesta Casa, depositam  a esperança no diálogo
e eu sempre defendi o diálogo, sempre defendi a democracia e a
participação e eu acredito que têm as  instâncias para isso. Só me
pronunciando aqui, Senhor Presidente, porque votei ainda pouco com
o governo porque tem a instância militar que está apurando os fatos
daquela situação e é o que eu quero, que, de fato, nós possamos
continuar restabelecendo o diálogo,  a interação  e nós vamos  ser este
instrumento. Saiam daqui com a esperança renovada e com a certeza de
que a junção de esforços é o condicionante necessário para mudarmos
a nossa realidade e a nossa realidade vai ser a convocação de todos os
sub judice para fortalecer a segurança pública do Estado do Maranhão.
Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar
Independente. Bloco Parlamentar PV/PEN. Bloco Parlamentar
Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

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

Presidente em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde

Às nove horas e trinta minutos,  presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Júnior Verde,
Léo Cunha, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Valéria Macedo, Wellington do
Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre
Almeida, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Rigo Teles,
Sérgio Frota, Stênio Rezende e Vinícius Louro. O Presidente em
exercício, Deputado Fábio Macedo 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 (as): Raimundo Cutrim, Jota Pinto,
Júnior Verde, Fábio Braga, Rafael Leitoa, Nina Melo, Edivaldo Holanda
e Antônio Pereira. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente em exercício, Deputado Fábio Macedo, informou que as
inscrições dos Deputados Eduardo Braide, Andréa Murad, Wellington
do Curso e Neto Evangelista ficaram transferidas para a próxima Sessão
e declarou aberta a Ordem do Dia, Anunciando a discussão em segundo
turno, tramitação ordinária, dos Projeto de Lei nºs: 037/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, que estabelece as diretrizes para a
instituição da Campanha Permanente sobre Guarda Responsável de
Animais Domésticos e 038/2018, também de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que institui a Semana Estadual de Orientações de
Primeiros Socorros no âmbito do Estado do Maranhão. Com pareceres
favoráveis da CCJC, ambos os projetos foram aprovados em
encaminhados a sanção governamental. Em seguida, foram aprovados
os Requerimentos nºs: 167/2018, do Deputado Eduardo Braide, 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; 168/2018, de autoria
da Deputada Valéria Macedo, também solicitando que seja realizada
Sessão Solene no dia 09 de maio de 2018, para entrega de Título de
Cidadã Maranhense, a Senhora Miguelina Paiva Vecchio”; 170/2018,
de autoria do Deputado Bira do Pindaré, também solicitando Sessão
Solene no dia 28 de junho, em homenagem à Cultura Popular
Maranhense; 178/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 025/2018, de sua autoria; 181/2018, de autoria
da Deputada Nina Melo, subscrito pelo Deputado Sousa Neto,
solicitando que seja registrado nos Anais da Casa votos de
congratulações ao ex-Presidente da República, Senhor José Sarney,
pela passagem do seu  aniversário, no dia 24 de abril do corrente ano.
Este requerimento recebeu o voto contrário do Deputado Bira do
Pindaré. Os Requerimentos nºs: 151, 152 e 171/2018, todos de autoria
do Deputado Sérgio Frota; 176 e 177/2018, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, foram transferidos devido ausência do autor em Plenário.

Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:
173/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, para que seja
submetido a deliberação do Plenário o Parecer nº 130/2018, contrário
ao Projeto de Lei nº 055/2018, de sua autoria e 183/2018, de autoria do
Deputado Stênio Rezende, subscrito pelo Deputado Edilázio Júnior,
encaminhando mensagem de pesar aos familiares do Desembargador
Raimundo Liciano de Carvalho, ex-Presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 23  de abril. Na
forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
o Projeto de Resolução Legislativa nº 014/2018, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior e os Requerimentos nºs 184/2018, também de autoria
do Deputado Edilázio Júnior e 185/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo. No primeiro horário do Grande Expediente não houve oradores
inscritos. No tempo dos Partido e Blocos ouviu-se o Deputado Eduardo
Braide pelo Bloco Parlamentar Independente. A Deputada Andréa
Murad falou pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição. O
Deputado Wellington do Curso falou pela Liderança do Bloco
Parlamentar Independente. O Deputado Neto Evangelista falou pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. A deputada Andréa Murad
e os Deputados Wellington do Curso e Neto Evangelista voltaram a
usar a Tribuna no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
26 de abril de 2018.

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

Presidente em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.
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, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Jota Pinto, Júnior Verde, Neto Evangelista, Nina
Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores Deputados:
Alexandre Almeida, Bira do Pindaré,  Graça Paz, Josimar
Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros e Othelino Neto. O Presidente
em exercício, Deputado Fábio Macedo 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 Expediente
a seguir: à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados:
Raimundo Cutrim, Eduardo Braide, Fábio Braga, Edilázio Júnior, Júnior
Verde, Wellington do Curso, César Pires e Antônio Pereira. Esgotado o
tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia. Nesse momento, o Deputado Edilázio Júnior solicitou
a verificação de quórum, ocasião em que os Líderes do Bloco Parlamentar
de Oposição, do PV e do Bloco Parlamentar Independente declararam
obstrução. 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 deferiu o Requerimento nº 179/2018, de
Autoria da Deputada Nina Melo, para que seja encaminhada mensagem
de pesar à família de Kátia Regina de Sá Braga, ex-servidora desta
Casa, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de abril do corrente ano.
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Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão os Requerimentos nºs 181/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo; 182/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 183/2018,
de autoria do Deputado Stênio Rezende. No primeiro horário do Grande
Expediente, ouviu-se o Deputado Rafael Leitoa. Com base no Art.
101 do Regimento Interno o Presidente encerrou a Sessão e determinou
que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 25 de abril de 2018.

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

Presidente em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos,  presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Júnior Verde,
Léo Cunha, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Valéria Macedo, Wellington do
Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre
Almeida, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Rigo Teles,
Sérgio Frota, Stênio Rezende e Vinícius Louro. O Presidente em
exercício, Deputado Fábio Macedo declarou aberta a Sessão, em nome
do povo e invocando a proteção de Deus. Ato contínuo, ouviu-se a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 092/18, de autoria do Deputado
César Pires que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores do Villagio do Cohatrac V, com sede e foro no Município de
São José De Ribamar; 093/18, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira, considerando de utilidade pública a Associação Maranhense
de Veículos  Antigos, com sede e foro nesta Capital e 094/18, de
autoria do Deputado Edson Araújo, que institui o Dia Estadual da
Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural no Estado do
Maranhão; Requerimentos nºs: 184/18, do Deputado Edilázio Júnior ,
para que seja realizada uma Sessão Solene, no dia 05 de agosto do
corrente ano, para entrega do Título de Cidadão Maranhense, aos
senhores Francisco José de Sousa Viana e Geraldo Demosthenes
Siqueira; 185/18, da Deputada Nina Melo, encaminhando mensagem
de pesar à família do ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, Desembargador Raymundo Liciano de Carvalho, pelo
seu falecimento ocorrido no dia 23 de abril do ano em curso; Indicações
nºs: 282/18, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor Governador do
Estado, Flávio Dino reiterando a Indicação nº 80/2018, solicitando a
nomeação imediata de 58 (cinquenta e oito), alunos SUBJUDICE  que
já concluíram o Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças
PMMA, tendo em vista se tratar de uma medida de interesse público,
conforme anexo; 283/18, da Deputada Francisca Primo, ao Governador
Flávio Dino, para que determine ao órgão competente a inclusão no
Programa “Mais Asfalto’ as ruas Barão do Rio Branco, Duque de
Caxias, Coronel Côrtes Marciel e Guaxenduba, da Cidade a de Icatu.
Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação a Matéria lida pelo Primeiro Secretário, após deferir, na
forma regimental as Indicações acima citadas. Inscritos no Pequeno
Expediente, fizeram-se ouvir os Deputados Raimundo Cutrim para
relatar que mais de dez partidos e a sociedade organizada pedem a
intervenção federal no Estado do Maranhão, na área de segurança

pública. Segundo o Parlamentar, há um clamor de preocupação em
relação ao pleito eleitoral que se aproxima. Por sua vez, o Deputado
Júnior Verde destacou a entrega do mercado do peixe na cidade de
Imperatriz. Na Tribuna, o Deputado Fábio Braga solicitou ao Secretário
Clayton Noleto o asfaltamento e a sinalização completa da MA-026
no trecho Triângulo, no Povoado Triângulo em Governador Archer até
o Povoado 17, em Codó. O Deputado Rafael Leitoa convidou seus
pares a participarem da Audiência Pública para mobilização e
sensibilização para criação do Parlamento das Águas. Com a palavra, a
Deputada Nina Melo alertou para o crescimento do número de casos
de violência doméstica. Por seu turno, o Deputado Edivaldo Holanda
elogiou o Prefeito de São Luís pelo cumprimento da Política Nacional
de Gestão Resíduos Sólidos. Por fim, ouviu-se o Deputado Antônio
Pereira que relatou ter recebido em seu gabinete a visita dos povos
indígenas Guajajaras e Gavião que solicitaram transporte escolar para
as crianças dessas aldeias. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente em exercício, Deputado Fábio Macedo,
informou que as inscrições dos Deputados Eduardo Braide, Andréa
Murad, Wellington do Curso e Neto Evangelista ficaram transferidas
para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia anunciando a
discussão em segundo turno, tramitação ordinária, dos Projetos de Lei
nºs: 037/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que estabelece
as diretrizes para a instituição da Campanha Permanente sobre Guarda
Responsável de Animais Domésticos e 038/2018, também de autoria
do Deputado Eduardo Braide, que institui a Semana Estadual de
Orientações de Primeiros Socorros no âmbito do Estado do Maranhão.
Com pareceres favoráveis da CCJC, ambos os projetos foram aprovados
e encaminhados a sanção governamental. Em seguida, foram aprovados
os Requerimentos nºs: 167/2018, 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/
2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo, também solicitando que
seja realizada Sessão Solene no dia 09 de maio de 2018, para entrega de
Título de Cidadã Maranhense, a Senhora Miguelina Paiva Vecchio”;
170/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, também solicitando
Sessão Solene no dia 28 de junho, em homenagem à Cultura Popular
Maranhense; 178/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 025/2018, de sua autoria; 181/2018, de autoria
da Deputada Nina Melo, subscrito pelo Deputado Sousa Neto,
solicitando que seja registrado nos Anais da Casa votos de
congratulações ao ex-Presidente da República, Senhor José Sarney,
pela passagem do seu  aniversário, no dia 24 de abril do corrente ano.
Este requerimento recebeu o voto contrário do Deputado Bira do
Pindaré. Os Requerimentos nºs: 151, 152 e 171/2018, todos de autoria
do Deputado Sérgio Frota; 176 e 177/2018, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, foram transferidos devido ausência do autor em Plenário.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:
173/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, para que seja
submetido a deliberação do Plenário o Parecer nº 130/2018, contrário
ao Projeto de Lei nº 055/2018, de sua autoria e 183/2018, de autoria do
Deputado Stênio Rezende, subscrito pelo Deputado Edilázio Júnior,
encaminhando mensagem de pesar aos familiares do Desembargador
Raimundo Liciano de Carvalho, ex-Presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 23  de abril. Na
forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
o Projeto de Resolução Legislativa nº 014/2018, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior e os Requerimentos nºs 184/2018, também de autoria
do Deputado Edilázio Júnior e 185/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo. No primeiro horário do Grande Expediente não houve oradores
inscritos. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado
Eduardo Braide que falando pelo Bloco Parlamentar Independente
discorreu sobre a Lei de organização da Polícia Civil, afirmando que a
mesma foi sancionada e publicada com uma série de erros. Pelo Bloco
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Parlamentar de Oposição, a Deputada Andréa Murad, teceu duras
críticas ao Governador Flávio Dino acusando-o de autoritarismo e
incompetência. A seguir, o Deputado Wellington do Curso, falando
pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente, afirmou que o
Governador Flávio Dino persegue seus opositores. Na sequência, o
Deputado Neto Evangelista, assomou a Tribuna, pela Liderança do
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão para defender o Governador
Flávio Dino das acusações da oposição, exaltando a gestão atual. A
Deputada Andréa Murad e os Deputados Wellington do Curso e Neto
Evangelista voltaram a usar a Tribuna no Expediente Final. A Deputada
Andrea Murad refutou as afirmações do Deputado Neto Evangelista
em defesa do Governador Flávio Dino. O Deputado Wellington do
Curso também refutou o pronunciamento do Deputado Neto
Evangelista, afirmando que jamais pertenceu a nenhum tipo de
oligarquia. Por fim, o Deputado Neto Evangelista respondeu ao
pronunciamento do Deputado Wellington do Curso e reafirmou suas
convicções políticas e ideológicas. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 25 de abril de
2018. Deputado Fábio Macedo - Presidente em exercício. Deputado
César Pires - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Júnior Verde
- Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 345/2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
tendo em vista a previsão contida no Art. 4º da Resolução Legislativa
nº 653/2013, que dispõe sobre o Auxílio-Alimentação dos servidores
desta Casa Legislativa,

R E S O L V E:

Art. 1º Fixar o valor do auxílio-alimentação em R$ 890,63
(oitocentos e noventa reais e sessenta e três centavos), a partir de 1º de
maio de 2018;

Art.  2º Determinar à Diretoria de Recursos Humanos a abertura
de processo administrativo para cumprimento das formalidades
administrativas pertinentes, tendo em vista a existência do contrato nº
03/2016-ALEMA, que trata do fornecimento do aludido auxílio.

Art.  3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 06 de abril

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado FABIO
MACEDO - Primeiro Vice-Presidente. Deputado STENIO REZENDE
 - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO - Segundo Vice-Presidente. Deputado ZÉ
INACIO - Segundo Secretário, em exercício. Deputado ADRIANO
SARNEY - Terceiro Vice-Presidente. Deputada NINA MELO -
Terceiro Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 025/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 867 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Pastor Gildenemir Lima de Sousa.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Pastor Gildenemir Lima de Sousa.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de abril de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO
ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ANTONIO PEREIRA-Presidente
FRANCISCA PRIMO -
WELLINGTON DO CURSO
EDIVALDO HOLANDA
CARLINHOS FLORÊNCIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2018– Emitido ao Projeto de Lei nº 210/

2018, que “Dispõe sobre a prioridade no atendimento às pessoas com
transtorno do espectro autista.”

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 de abril de 2018.

VALDENISE FERNANDES DIAS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL
DO ANO DE 2018, ÀS 10 :00 HORAS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
FRANCISCA PRIMO – Presidente e Relatora
ANTONIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA
RAFAEL LEITOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 003/2018 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

063/2018, que Dispõe sobre  autorização ao Poder Executivo para
celebrar Contrato de Empréstimo junto ao  Banco de Desenvolvimento
da América Latina – CAF e ao New Development Bank – NDB para a



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 02 DE MAIO DE 2018 29
implantação do Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-
Norte do Maranhão.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORA:  Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26  de abril de 2018.

Silvana Almeida
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 25
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2018, ÀS  08:30 HORAS,
NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
JUNIOR VERDE - PRESIDENTE
FÁBIO BRAGA
EDIVALDO HOLANDA
LÉO CUNHA
MARCO AURELIO
ANDREA MURAD

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINARIA Nº 030/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza
o Poder Executivo a celebrar Contrato de Concessão de Uso Onerosa
de área de terras e edificações do denominado “Parque Independência”,
localizado no Município de São Luís e dá outras providências.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado FÁBIO BRAGA
DECISÃO: APROVADO, por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto da Senhora Deputada Andreia Murad.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 de abril de 2018.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,  REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL
DE 2018 ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Roberto Costa-Presidente
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 001/2018  -  Emitido ao Projeto de Lei nº 019/

18,  que” Estabelece diretrizes para a criação do Programa Inspirar, de

estímulo à divulgação de experiência bem sucedidas de estudantes e
professores egressos de ensino médio e técnico-profissionalizante no
Estado do Maranhão”

AUTORIA: Deputado Eduardo Braide
RELATOR: Deputado Roberto Costa
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  27 de abril de 2018.

Silvana  Almeida
Secretária de Comissão

P O R T A R I A   Nº 317/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições previstas
no Art. 291, § 1º do    Regimento Interno e tendo em vista o Memorando
nº 063/2018 – CPL/AL,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora VIVIANE DAS GRAÇAS
VIEGAS NUNES, Secretária Executiva, matrícula nº 1647254, para
acesso ao SACOP – Sistema de Acompanhamento Eletrônico de
Contratação Pública, junto ao Tribunal de   Contas do Estado do
Maranhão, conforme sua Instrução Normativa nº 35, de 19 de novembro
de 2014, que disciplina o acesso ao sistema.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 24
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 335/2018

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 o que consta do
Memorando nº 019/2018-DTI,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores SILVIO ROCHA LIMA FILHO,
matrícula nº 1624865 e HELTON FRAZÃO CASTELO BRANCO,
matrícula nº 1412147,    ambos lotados na Diretoria de Tecnologia da
Informação, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto
do Contrato nº 06/2018 que entre si celebram, Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e a Empresa ARPSIST Serviços de Engenharia
Ltda., que tem por objeto o Registro de Preços para contratação de
serviço de solução de redes sem Fio (WIFI),  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, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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P O R T A R I A   Nº 336/2018

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 o que consta do
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO

JUNIOR, matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME
RODRIGUES, matrícula nº 1619535,    ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 067/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo na espécie “tonner e cartucho para
impressora”, destinados a atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 337/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO

JUNIOR, matrícula nº 1407956 e JANAINA RABELO RIBEIRO
MACIEL, matrícula nº 1645415,  ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 065/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo na espécie “água mineral sem gás”,
destinado a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 338/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO

JUNIOR, matrícula nº 1407956 e MARCIO BARBOSA PRAZERES,

matrícula nº 1617414,  ambos     lotados na Diretoria de Administração,
para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de
Registro de Preços nº 064/2017-ALEMA, para aquisição de material
de consumo na espécie “material de limpeza”, destinado a atender as
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/
2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 339/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO
JUNIOR, matrícula nº 1407956 e MARCIO BARBOSA PRAZERES,
matrícula nº 1617414,  ambos     lotados na Diretoria de Administração,
para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de
Registro de Preços nº 060/2017-ALEMA, para aquisição de material
de consumo na espécie “açúcar refinado”, destinado a atender as
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/
2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 340/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO
JUNIOR, matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME
RODRIGUES, matrícula nº 1619535,    ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 048/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo “poupas de fruta”, destinado a
atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa
nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
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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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 341/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO
JUNIOR, matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME
RODRIGUES, matrícula nº 1619535,    ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 044/2017-ALEMA, para
aquisição de material permanente e consumo do tipo “Bebedouro para
20 litros e Garrafão retornável de 20 litros para água mineral”, destinado
a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa
nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 342/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO
JUNIOR, matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME
RODRIGUES, matrícula nº 1619535,    ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 039/2017-ALEMA, para
aquisição de “Televisor tipo LED Smart TV de 43 polegadas com
acesso à internet e Wi-FI integrado e suportes para TV tipo LED”,
destinados a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 343/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO
JUNIOR, matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME
RODRIGUES, matrícula nº 1619535,    ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº030/2017-ALEMA, para
aquisição de eletrodomésticos na espécie “Freezer e Frigobar”,
destinados a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 344/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ARNALDO SOARES SERRA,
matrícula nº 2402 e OTÁVIO PARGA REIS NETO, matrícula nº
1606722,  ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro de
Preços nº 006/2018-ALEMA, para aquisição de material de consumo
na espécie “Ferramentas”, destinado a atender as necessidades da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 345/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
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art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ARNALDO SOARES SERRA,
matrícula nº 2402 e OTÁVIO PARGA REIS NETO, matrícula nº
1606722,  ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro de
Preços nº 005/2018-ALEMA, para aquisição de material de consumo
na espécie “Ferramentas”, destinados a atender as necessidades da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 346/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666 e GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,
matrícula nº 1646314, ambos lotados na Diretoria de Administração,
para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de
Registro de Preços nº 071/2017-ALEMA, para aquisição de material
de consumo para vedação interna “paredes, forros e revestimentos”,
destinados a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 347/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666 e GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,
matrícula nº 1646314,     ambos lotados na Diretoria de Administração,

para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de
Registro de Preços nº 070/2017-ALEMA, para aquisição de material
de consumo na espécie “material de construção”, destinado a atender
as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/
2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 348/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666 e GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,
matrícula nº 1646314, ambos lotados na Diretoria de Administração,
para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de
Registro de Preços nº 069/2017-ALEMA, para aquisição de material
de consumo na espécie “material de construção”, destinados a atender
as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/
2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 349/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 056/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo na espécie “elétricos”, tubos e cabos,
destinado a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 350/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 055/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo “elétricos” tubos e cabos, destinados
a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa
nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 351/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 054/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo “elétricos”, tubos e cabos, destinados
a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa
nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 352/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 053/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo “elétricos”, chaves, contadores e
disjuntores, destinados a atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 353/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 052/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo “elétricos”, chaves, contadores e
disjuntores, destinados a atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 354/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,
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R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 051/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo “elétricos”, chaves, contadores e
disjuntores, destinados a atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 355/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885, ambos lotados na Diretoria
de Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 041/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo e permanente para o sistema de
refrigeração, destinados a atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 356/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018- DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885, ambos lotados na Diretoria
de Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 040/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo e permanente para o sistema de

refrigeração, destinados a atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 357/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ALOISIO DUAILIBE BRITO
PASSOS PINHEIRO, matrícula nº 1646645 e LUÍS CARLOS MENA
BARRETO DE AZEVEDO, matrícula nº 897652, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços nº 038/2017-ALEMA,
para aquisição de materiais de construção “louças e metais sanitários”,
destinados a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 358/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ALOISIO DUAILIBE BRITO
PASSOS PINHEIRO, matrícula nº 1646645 e LUÍS CARLOS MENA
BARRETO DE AZEVEDO, matrícula nº 897652, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços nº 037/2017-ALEMA,
para aquisição de materiais de construção “louças e metais sanitários”,
destinados a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 1º de maio

do ano em curso.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 359/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ALOISIO DUAILIBE BRITO
PASSOS PINHEIRO, matrícula nº 1646645 e LUÍS CARLOS MENA
BARRETO DE AZEVEDO, matrícula nº 897652, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços nº 036/2017-ALEMA,
para aquisição de materiais de construção “louças e metais sanitários”,
destinados a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 360/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 032/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo “sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e irrigação”, destinados a atender as necessidades
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.

P O R T A R I A   Nº 361/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 031/2017-ALEMA, para
aquisição de material de consumo “sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e irrigação”, destinados a atender as necessidades
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 362/2018

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 o que consta no
Memorando nº 409/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e DANIELSON VIANA
PEREIRA, matrícula nº 1392364, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 025/2017-ALEMA, para
aquisição de “Luminárias”, destinadas a atender as necessidades da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
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 a partir do dia 1º de maio
do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO -  Presidente.
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