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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/05/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.05.2018

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 DO 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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 065/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A
SEMANA ESTADUAL DE DOAÇÃO DE LIVROS. (A SER
COMEMORADA 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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

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. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

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.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO

DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

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). ASSIM COMO DE 02/05/
18,  POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

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 DE 06 DE ABRIL DE 2018. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 180/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, 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. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 190/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJAM CONVOCADOS O COMANDANTE
GERAL DA PMMA, SR. JORGE ALLEN GUERRA LUONGO, E O
CEL. QOPM ZÓZIMO PAULINO DA SILVA NETO.
CONSIDERANDO O MEMORANDO CIRCULAR Nº 114/2018-SEC.
ADM/CPI, ASSINADO PELO CEL QOPM ZÓZIMO PAULINO DA
SILVA NETO, QUE TORNOU SEM EFEITO O MEMORANDO
CIRCULAR Nº 098/2018-SEC. ADMINISTRAÇÃO/CPI, DATADO
DE 06/04/2018, PARA QUE COMPAREÇAM AO PLENÁRIO DESTA
CASA, COM A FINALIDADE DE INFORMAR QUEM É O
COORDENADOR DAS ELEIÇÕES 2018, NOME, PATENTE,
FUNÇAO, CARGO, DISPONIBILIZAR A NOMEAÇÃO, A
PORTARIA PUBLICADA CONFORME EXIGIDA PARA ESSES
CASOS, BEM COMO AS ATIVIDADES QUE SERÃO
DESENVOLVIDAS PELO COORDENADOR DAS ELEIÇÕES 2018.

9. REQUERIMENTO Nº 192/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 081/
2018, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA.

10. REQUERIMENTO Nº 193/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER DEPOIS DE
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OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 003/2018, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. 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.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 191/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJAM ABONADAS AS SUAS FALTAS NAS SESSÕES
LEGISLATIVAS DOS DIAS 09,10,11,17 E 26 DE ABRIL DE 2018,
POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE NESSE
PERÍODO E PARTICIPANDO DOS EVENTOS “2ª CONFERÊNCIA
LIVRE PARA AS MENINAS” E “REPRESENTAÇÃO E SUB-
REPRESENTAÇÃO FEMININA NO BRASIL E NO MARANHÃO”,
RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 03/05/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 095/18, de autoria do Dep. Othelino

Neto, que considera de Utilidade Pública o Instituto “Mais de Deus,
menos de mim”, em Grajaú (Ma).

2. PROJETO DE LEI Nº 096/18, de autoria do Dep. Prof.
Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública a Associação
Beneficente e Cultural Shekinah Resgate.

ORDINÁRIA 2ª 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.

2. PROJETO DE LEI Nº 081/18, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre o reajuste do vencimento-base dos cargos efetivos
dos Quadros de Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 02 DE MAIO DE 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer
a leitura da ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer
a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 095 / 18

Considera de Utilidade Pública o Instituto “Mais de
Deus, menos de mim”, em Grajaú (MA).

Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto “Mais
de Deus, menos de mim”, entidade da sociedade civil sem fins lucrativos,
com sede e foro no Município de Grajaú (MA).

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís (MA), 02 de maio de 2018. - Othelino Neto - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 096 / 18

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL
SHEKINAH RESGATE.
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Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública A Associação

Beneficente e Cultural Shekinah Resgate.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. São Luís, 26 de abril de 2018. - Prof. Marco Aurélio da Silva
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

REQUERIMENTO Nº 190 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, venho requerer que sejam CONVOCADOS o
Comandante Geral da PMMA, Sr. JORGE ALLEN GUERRA LUONGO,
e o Cel QOPM ZÓZIMO PAULINO DA SILVA NETO. Considerando
o memorando circular nº 114/2018 – Sec. Adm/CPI, assinado pelo Cel
QOPM ZÓZIMO PAULINO DA SILVA NETO, que tornou sem efeito
o memorando circular nº 098/2018-Sec.Administração/CPI, datado 06/04/
2018, e solicita ainda que informe as unidades subordinadas para
desconsiderar a solicitação contida, sobre a coleta de dados eleitorais,
junto aos órgãos competentes, e que estão diretamente relacionados ao
assunto, solicitados pelo Coordenador das Eleições 2018. Para que
compareçam ao Plenário desta Casa, com a finalidade de INFORMAR
quem é o Coordenador das Eleições 2018, Nome, Patente, Função, Cargo,
disponibilizar a Nomeação, a Portaria publicada conforme exigida para
esses casos, bem como as atividades que serão desenvolvidas pelo
Coordenador das Eleições 2018.

Sugiro a data de 10 de maio de 2018.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 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. 03.05.18
EM: 02.05.18

REQUERIMENTO Nº 191 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, sejam abonadas
minhas faltas nas Sessões Legislativas dos dias 09, 10, 11, 17 e 26 de abril
de 2018, em vista de tratamento de saúde e participação nos eventos “ 2ª
Conferência Livre Para as Meninas” e “Representação e Sub-representação
feminina no Brasil e no Maranhão”, respectivamente, conforme
documentação anexa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 26 de abril de 2018. – VALÉRIA
MACEDO – Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.05.18
EM: 02.05.18

REQUERIMENTO Nº 192 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 081/2018, de autoria da Mesa
Diretora.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 02 DE MAIO DE 2018. - Zé Inácio Lula -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.05.18
EM: 02.05.18

REQUERIMENTO Nº 193 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, de autoria
do Poder Judiciário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 02 DE MAIO DE 2018. - Neto Evangelista
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.05.18
EM: 02.05.18

INDICAÇÃO Nº 292 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao PREFEITO DE PAÇO DO LUMIAR, DOMINGOS
DUTRA, solicitando que apreciem a possibilidade de realizar obras de
recuperação das AVENIDAS DO RESIDENCIAL LA BELLE PARK, no
bairro do Maiobão em Paço do Lumiar.

A Avenida 1, Avenida Hilton Rocha e a Avenida dos Colaboradores
no Residencial La Belle Park, localizado no Maiobão, em Paço do Lumiar,
são importantes vias de acesso a várias ruas do Residencial La Belle Park
e estão completamente deterioradas conforme as imagens em anexo. Nesse
sentido, tem-se a presente solicitação, a fim de atenuar os transtornos
enfrentados pela população local.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 293 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR
FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de APRESENTAR
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI, NA FORMA DO QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO, no sentido de dispor sobre a
obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde
ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos
em virtude de lei e dá outras providências.

O anteprojeto em anexo tem por objetivo combater a degradação
dos veículos recolhidos pelo estado que se encontram nos depósitos após
a apreensão e não são liberados. Tais bens são submetidos à hasta pública,
decorrido um prazo mínimo de 90 dias, sendo a receita revertida em prol
de Instituições Públicas. Mesmo que sejam leiloados logo após completos
noventa dias de sua apreensão, conforme preconiza a Lei Federal 6.575, de
30 de setembro de 1978, os veículos atingem um estágio deplorável de
degradação, acarretando uma acentuada deterioração, e consequente
discrepância entre o valor de mercado do bem e o valor monetário auferido
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em leilão. Tal circunstância vem concorrendo para significativa diminuição
da receita em prol do Estado, que mal consegue recuperar o valor das
pendências que incidem sobre o bem. Além disso, o cidadão que não reúne
forças e recursos para regularizar a situação que motivou a apreensão,
assiste seu veículo deteriorar-se, ao passo que a cada dia lhe são imputados
um custo por conta de estadia.

Uma vez expirada a oportunidade de regularização, o mesmo
cidadão permanece na expectativa de receber um ínfimo valor resultante da
venda do seu veículo em leilão, após deduzidos tributos, multas e despesas
com o processo de venda de um bem deteriorado, e, em consequência,
quase sem valor. Ademais, os veículos que se encontram nos pátios sem
nenhum tipo de cobertura sob chuva ou sol, podem estar sujeito à
proliferação de mosquitos da dengue em caso de acúmulo de água parada
resultante de chuva nos veículos estacionados em locais abertos, causando
risco iminente de aumento no número de casos de dengue.

Nesse sentido, apresento o anteprojeto que busca minimizar ou
solucionar o problema acima exposto.

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

ANTEPROJETO
PROJETO DE LEI Nº       /2018

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais
públicos ou privados onde ficam depositados ou
estacionados veículos e motocicletas apreendidos em
virtude de lei e dá outras providências.

Art. 1º Ficam obrigados os estabelecimentos públicos ou privados
localizados no Estado do Maranhão, responsáveis pelo depósito de veículos
e motos apreendidos em virtude de lei, a estacionarem ou depositarem os
referidos bens em local coberto.

Art. 2º Os estabelecimentos já existentes terão o prazo de 06
(seis) meses para se adequarem às exigências desta Lei, sob pena de cassação
do alvará de funcionamento.

Parágrafo único. Até a efetiva implantação da cobertura de que
trata esta Lei, os estabelecimentos deverão no prazo de 90 (noventa) dias,
providenciar coberturas de lona plástica ou material impermeável para os
veículos “sob sua guarda”.

Art. 3º Os estabelecimentos citados nesta lei, não poderão sob
nenhuma hipótese, depositar ou estacionar os veículos e motos apreendidos
até colocação de cobertura interina ou definitiva estabelecida na presente
lei.

Art. 4º Em caso de descumprimento do disposto nos artigos
anteriores, ficará o responsável pelo estabelecimento sujeito ao pagamento
de multa mensal no valor de 2 (dois) salários mínimos em vigor por carro
descoberto. A terceira autuação terá o mesmo valor e ensejará a abertura de
processo de cassação do alvará de funcionamento, sem prejuízo da aplicação
de outras penalidades cabíveis.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 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.

INDICACÃO N° 294 / 18

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Davi Telles, a presente Indicação, solicitando a estes que adotem
as medidas legais e administrativas necessárias no sentido de viabilizar
Recursos Financeiros e Orçamentários destinados à Construção de um

prédio próprio para o Campus Universitário da UEMA no Município
de Presidente Dutra, neste Estado.

Justifica-se a necessidade do pedido para que sejam concedidos
atendimentos educacionais de nível superior a contento para aquele
município. O Maranhão Central é muito carente em ensino superior
contando apenas com o Curso de Letras na UEMA de Presidente Dutra,
que funciona em um prédio cedido pelo município a partir do ano de 2016,
porém, contando apenas com quatro salas de aula, um laboratório
interdisciplinar de Química e Biologia, um laboratório de informática, uma
biblioteca com poucos títulos e instalações precárias (com mofo, infiltrações
no forro e outros transtornos) banheiros, cantina, sala de direção e três
salas de coordenações, porém funcionando sem as mínimas condições
pedagógicas, sanitárias, hidráulicas necessárias e de conforto e, embora
tenham sido as salas climatizadas a partir de 2016, não existe nenhuma
manutenção. Recentemente, o prédio onde funciona a faculdade apresentou
problema de infraestrutura culminando, com o desabamento do teto, fato
este que levou a direção a fazer apenas reparos paliativos para que possa
continuar funcionando. A construção de um prédio próprio para o Campus
da UEMA de Presidente Dutra representará uma identidade própria que
vinculará a comunidade acadêmica a seu espaço de aprendizagem,
construção e discussão de idéias, é dizer, a criação de uma infraestrutura
física própria contribuirá, com certeza, para o desenvolvimento das
atividades acadêmicas e administrativas do Campus, sendo essencial para
a continuidade do Curso de Letras bem como para a criação e implantação
de outros cursos tão necessários para a região, como Direito, Medicina,
Enfermagem, Engenharia, Veterinária, Administração, e tantos outros que
poderão ajudar no desenvolvimento daquela localidade.

A Cidade de Presidente Dutra é considerada uma espécie de Capital
do Maranhão Central, com uma população estimada em 46.000 habitantes,
e apresenta-se como um ponto estratégico para a implantação e construção
de um Campus da Universidade Estadual     do Maranhão que possa
atender às necessidades tanto do município quanto da Região Central,
pois, os estudantes egressos do ensino médio, há muito tempo, anseiam
por uma UEMA em Presidente Dutra que ofereça variados cursos de
graduação (e não só o de Letras, como é hoje), uma vez que, concluído o
ensino médio, os mesmos são obrigados a migrarem para a Capital
maranhense, ou outros grandes centros do país, à procura de formação de
sua vocação e/ou interesse econômico ou, infelizmente, aqueles que não
dispõem de condições financeiras para bancar os seus estudos de nível
superior, limitarem a sua vida estudantil à apenas o ensino médio.

Desta forma, solicita-se a construção do respectivo Campus da
UEMA em Presidente Dutra, a fim de que sejam oferecidas oportunidades
de ensino universitário satisfatório e de preparação para a vida aos
estudantes residentes não só em Presidente Dutra mas de todas as outras
cidades daquela região, com menor custo a todos.

São Luís (MA), 25 de abril de 2018. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 295 / 18

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a
presente Indicação que solicita a adoção de providências no sentido de
viabilizar a Aquisição de uma ambulância para o Hospital Regional
Dr. Celso Rocha Santos, Município de São João dos Patos, neste
Estado.

Trata-se de uma unidade de atendimento de saúde 24 horas, que
funciona como um hospital geral, com plantões nos fins de semana,
inclusive.  Atende a várias especialidades médicas como Clínica Médica,
Ortopedia, traumatologia, radiologia, oftalmologia, angiografia, mamografia,
tomografia computadorizada, densitometria óssea, ressonância magnética,
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ultrassonografia, pré-natal/parto e nascimento bem como realiza vários
tipos de exames médicos como hemograma completo, exames toxicológicos,
de tireoide, colesterol, exame de gravidez, de diabetes, de hepatite, dentre
outros. Justifica-se o pedido para que o hospital em referência possa
otimizar os atendimentos de saúde a contento. Desta forma, com a aquisição
de uma ambulância (que não dispõe desde o ano de 2016), o hospital terá
condições de transportar pacientes para tratamento de saúde e urgência
médica, de forma adequada, tanto da área rural para a Sede de São João dos
Patos, ou, em casos mais graves, para outros centros da região ou da
Capital.

Desta forma, com o objetivo de pelo menos minimizar o sofrimento
dos enfermos e de suas famílias e de diminuir os riscos de óbitos, é de suma
importância a aquisição de uma ambulância para aquele hospital, a fim de
viabilizar o oferecimento de um atendimento de saúde mais digno àquela
população.

São Luís (MA), 25 de abril de 2018. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido, Senhor
Presidente.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Bira do Pindaré. Ausente? Deputado César Pires, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, meus pares
da Mesa, senhores deputados aqui presentes, galeria, imprensa, senhores
servidores. Presidente, é comum um gestor público municipal e até mesmo
nós deputados irmos atrás de cursos superiores para os nossos municípios.
E a cada vez que se implanta um curso, ficam ali as digitais do nosso
trabalho, sobretudo quando nós propusemos essas criações. Tenho lutado
minha vida no campo educacional e por conta dessa aproximação, eu sou
extremamente demandado quando ocorre algum desvio de conduta no
sistema educacional e assim também foi em Codó, no Campus da UFMA,
que não foi implantado por mim, mas do qual eu, ao longo do tempo,
parabenizei a iniciativa daqueles que lá atrás propuseram e conseguiram a
implantação. Vi o movimento paredista no Campus e na minha visita a
Codó fui chamado a participar de uma reunião com os alunos. Perplexo,
venho aqui relatar o que vi. Primeiro: Curso de Pedagogia, Curso de Letras,
portanto de professores, com uma estrutura curricular necessitando de
Libras e não tem um professor de Libras naquele curso, ou naqueles
cursos, nenhum, naquele Campus II da UFMA em Codó. É lamentável
que aquilo que nós costumamos chamar hoje só de surdos e não mais
surdos-mudos, em função da linguagem traduzida em libras, lá literalmente
os professores ou alunos surdos agora são surdos-mudos, porque não tem
professores de libra nem para ensiná-los a, posteriormente, tratar com a
inclusão desses alunos, mas, sobretudo, interagir com os que ali já se
encontram. Saem, na verdade, literalmente, surdos-mudos. Mas a situação
não para, embora seja de extrema relevância nessa situação. De 30
microscópios, que já são poucos em relação à demanda, só tem quatro
funcionando de ordem precária. O telhado, os alunos não têm o direito de
assistir aula quando chove. E se a situação da chuva for um pouco mais
forte, até os materiais ali dentro são danificados, Deputado Neto Evangelista,
faltam também outros professores, sobretudo de física, na estrutura do
quadro de professores daquele campus. É lamentável, senhores, que uma
estrutura gigantesca como a de Codó funcione apenas em dois turnos e
fique totalmente ociosa em um dos turnos. Lâmpadas nos corredores e em
sala de aula são incontáveis as destruídas sem que a gestora do campus
tenha autonomia ou direito ou ação discricionária de poder comprar uma
lâmpada. Há inércia, há negligência e há ineficácia, porque não acontece
resultado. E até mesmo há ineficiência, porque é do processo também

sistêmico que campeia nos Campi da UFMA, sobretudo o de Codó, deixa
jogado ali em Codó um contingente de alunos muito grandes que clamam,
reclamam e apelam para cá para o Campus, centro de São Luís, onde deve
nascer, ser criada e ser acionadas todas as ações distantes e virado as costas
por Campus de Codó. E aquele sonho construído muito tempo por outros
políticos, mas cabe a mim também como político, como codoense vinculado
ao sistema educacional vir aqui e dizer ao povo do Maranhão que o Campus
da UFMA, de Codó, está acabando, está agonizando, está se afogando nas
águas que Deus tem dado do nosso grandioso inverno, Deputada Graça
Paz. É preciso que a gestora, que a Reitora daqui visite Codó para que ela
possa testemunhar in loco a fragilidade com que vive aquele Campus
Universitário. E aquele sonho, que eu vejo aqui alguns pleiteando o Curso
de Medicina, se vangloriando por ter ido ao MEC apenas num despacho
com o Ministro como se ali tivesse a coisa acabada e agora quando se torna
realidade eu vejo o descaso acontecer. Além da estrutura, da ambiência
física, carcomida e destruída, a ausência de professores, o virar as costas
para lá pelo poder público federal merece de mim, ao menos, o meu apelo
a quem possa fazer que não deixe aquele sonho do povo codoense descer
pelo ralo do Rio Itapecuru. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes. Algum deputado
ou deputada gostaria de se inscrever no Pequeno Expediente? Deputado
Antônio é porque não chegou aqui a informação ainda. Deputado Antônio
Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Obrigado Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, senhores
Secretários presentes à Mesa, companheiros e companheiras, deputadas e
deputados aqui nesta manhã, galeria que está ali representando a sociedade
maranhense, imprensa e internautas. Eu ocupo esta tribuna, Senhor
Presidente, primeiro em tempo de homenagear o trabalhador brasileiro, o
trabalhador maranhense de todas as cidades que representamos,
especialmente de Imperatriz e da região Tocantina, porque nós vimos
ontem da maior cidade do Brasil à menor cidade do Brasil algum tipo de
homenagem ao trabalhador. Homenagem justa, temporal, até porque,
Deputado César Pires, são os trabalhadores que constroem e fazem este
país. Então, eu deixo aqui os nossos agradecimentos em nome do povo
brasileiro a todos nós trabalhadores que trabalhamos e construímos esse
País, por ontem. Senhor Presidente, nós vamos votar logo mais, uma vez
que temos quórum regimental, um projeto de grande importância, que é
exatamente a autorização para que o Estado do Maranhão faça, realize
contrato para a aquisição de recursos para a construção de estradas para o
Corredor de Transporte, ali da Região Sul do Maranhão. Nós que
trabalhamos, Deputado Adriano Sarney, V. Exª é conhecedor dessa temática,
muito mais talvez de que todos aqui da Casa, nós que trabalhamos naquela
região sabemos da importância daquela região que se destacou como
vanguarda e ainda continua na vanguarda, principalmente em tecnologias,
da agricultura, do desenvolvimento da agricultura no Estado do Maranhão.
E sabemos que investimentos são necessários e esses investimentos
precisam ser temporais, não podemos deixar o Estado fazer caixa, precisar
ter recurso próprio para fazer esses investimentos, não, nós precisamos
dar condições e neste momento pelos quais os Estados todos passam, que
não têm os recursos necessários, uma das maneiras é aqueles Estados que
têm ainda condição de ter crédito, eles busquem esse crédito para
desenvolver o Estado do Maranhão. Portanto, eu tenho absoluta certeza
de que o povo do Sul do Maranhão ficará muito satisfeito e o povo do
Maranhão com a nossa posição a favor de que o Executivo, aqui da
Assembleia, o Legislativo possa autorizar o Executivo a contrair esse
empréstimo para a construção daquelas estradas importantes para a
infraestrutura do estado do Maranhão. Eu estive na região sul este final de
semana e lá, Senhor Presidente, em Carolina, uma das regiões de referência
em soja, milho e agricultura. Quando se fala nessas atividades, logo
pensamos em Balsas, mas não, todos os municípios ali estão se
desenvolvendo nesta questão: Carolina, Riachão, a própria Balsas, São
Raimundo das Mangabeiras, Alto Parnaíba, todos os municípios ali porque
as terras são propícias para esse tipo de produção. Eu estive em Carolina,
senhores deputados, uma cidade turística, que tem um grande potencial
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turístico reconhecido por todos nós nesta Casa e pela sociedade
maranhense, também carece de infraestrutura para desenvolver seu turismo.
Eu quero registrar que fiz uma visita rápida, passei pela frente e vi a
construção de uma obra importante para o povo daquela cidade, que é a
construção de um hospital municipal que o governo do Estado está
construindo. Diga-se de passagem, a decisão política da construção desse
hospital foi tomada no governo anterior, foi apenas iniciada a construção
no governo anterior, mas o governo atual está concluindo a construção
desse hospital importante para aquele polo turístico. Por quê? Porque um
hospital que tinha, Deputado Levi, Vossa Excelência como médico,
Deputado Stênio, Vossa Excelência como médico também, é da década de
50 e o município tem condições, até pelos royalties que recebe, de manter
a saúde pública, mas aquele hospital não tinha uma estrutura, não tinha
condições de construir um hospital, um nosocômio, uma estrutura física
compatível com a cidade, como cidade turística. Portanto, estivemos ali e
queremos agradecer ao governo e ao senhor Secretário de Saúde do Estado,
Dr. Carlos Lula, por ter o compromisso, a responsabilidade de continuar
aquela obra iniciada no governo anterior. Senhor presidente, está previsto
para que ainda este ano, em agosto ou setembro, possamos inaugurar e
entregar aquela obra para cumprir a sua função social, que é exatamente dar
saúde pública para aquele povo. Eu fico muito feliz e muito satisfeito
porque fomos nós que fizemos o convencimento do governo naquela
época para levar aquele hospital para aquela cidade. Imagine um turista
que vem para uma cidade e acha que a cidade não tem condições se, por
acaso, houver algum acidente, de recebê-lo adequadamente. Portanto, Senhor
Presidente, nós ficamos todos satisfeitos. Eu quero dizer que ontem
estivemos numa grande cavalgada que já é habitual, é tradicional e cultural
da cidade ali de Buriticupu. Todo 1º de maio, Buriticupu homenageia o
homem e a mulher do campo, o produtor rural e a produtora rural com
aquela cavalgada. Uma grande cavalgada, talvez uma das maiores do
Maranhão, uma das maiores do interior do Maranhão, talvez só perca para
Imperatriz. Eu quero aqui agradecer a maneira como o povo de Buriticupu
me acolheu ontem e como sempre me acolheu. Parabéns por essa
homenagem feita pelo povo de Buriticupu ao homem e à mulher do campo.
Muito obrigado, 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 e demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas que nos acompanham
por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja
louvado. Senhor Presidente, quero cumprimentar, de forma especial, os
professores que estão ocupando a galeria desta Casa que vieram de Pindaré-
Mirim, a professora Letícia, a professora Nauseane, a professora Léa, o
professor Janilson, professor Francisco, Manoel, Naldo e o César, que é o
presidente do Sindicato dos Professores de Pindaré-Mirim, o
SINPROEPIM, Sindicato dos Profissionais de Educação de Pindaré-Mirim.
Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo e aproveito já este tempo para
fazer o registro da denúncia de vocês. Senhor Presidente, os professores
saíram de madrugada de Pindaré-Mirim, vieram até a capital, vieram até
São Luís, já foram ao Ministério Público, estão na Assembleia Legislativa,
já foram em nosso gabinete, estavam nos aguardando para que nós
pudéssemos fazer a denúncia sobre os descasos e a péssima administração
do prefeito em Pindaré-Mirim. Nós já havíamos feito denúncia, ou várias
denúncias e nada foi feito até o presente momento e nós vamos ratificar as
nossas denúncias, confirmar as nossas denúncias e com os professores
vamos levar até o Ministério Público. São as mais variadas denúncias,
dentre elas, contratação temporária, contratação precária, nepotismo,
desrespeito com o plano salarial dos professores, os professores estão em
greve, as escolas em estados deploráveis. Então, os professores estão aqui
hoje, Senhor Presidente, demais parlamentares, com um pedido de socorro,
um pedido de apoio. Vocês imaginam o quanto é difícil você fazer
reivindicação na sua própria cidade, na Câmara Municipal diante da
prefeitura. Imaginem sair das suas casas, a mais de 300 km de São Luís, se
deslocar para São Luís, sair de madrugada com todo desconforto, sem
tomar café, sem ter ou tendo dificuldades para se deslocar até São Luís e

para reclamar da falta de atenção com a educação, é um desrespeito com a
educação, é um desrespeito com os professores. Professores, vocês têm o
nosso apoio incondicional, nós já havíamos feito as denúncias contra a
Prefeitura de Pindaré-Mirim e vamos reforçar a denúncia, contem com o
nosso apoio. Vamos levar essas denúncias também à Comissão de Educação
desta Casa e ao Ministério Público para que tome a devidas providências.
Ontem, dia primeiro de maio, Dia do Trabalhador, os professores, os
trabalhadores da educação se preparando para sair de suas casas para vir
reivindicar, reclamar, denunciar na capital do Estado o desrespeito, a falta
de atenção com a educação, com os alunos, com as escolas na cidade de
Pindaré-Mirim, então contem com o nosso apoio, estamos à disposição de
vocês, sejam bem-vindos à Casa do Povo, sejam bem-vindos à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, ontem, como foi
Dia do Trabalho, Dia Internacional do Trabalhador, nós também destacamos
que, infelizmente, muitos trabalhadores não tiveram que comemorar, dentre
eles, os policiais civis com a campanha de outdoor na rua, uma campanha
nas suas redes sociais e destacando que o Governador Flávio Dino é o pior
governador de todos os tempos, a falta de respeito para com o sindicato,
a falta de respeito para com os policiais civis do Estado do Maranhão. E
lembramos também, Senhor Presidente, que muitos outros policiais, muitos
outros trabalhadores não têm o que comemorar. Por exemplo, doze mil
trabalhadores tiveram os seus veículos apreendidos. Doze mil trabalhadores
tiveram os seus carros e suas motos apreendidos pelo Governo do Estado.
O que o trabalhador tem para comemorar no Dia do Trabalho? No Dia
Internacional do Trabalhador? Se o Governador foi lá e confiscou a sua
moto, confiscou o seu carro, o seu único bem que tinha às vezes até para
trabalhar. Um mototaxista no interior do estado utilizava sua moto para
trabalhar e o Governador foi lá e confiscou, contrariando o artigo nº 150,
Inciso IV da Constituição, que é bem claro: É vedado, é proibido à União,
aos Estados, e aos municípios utilizar um tributo para confiscar o bem do
cidadão. E o Governador Flávio Dino tem agido de forma inconstitucional
e tem ido ao interior do estado e na capital e subtraído, retirado, o bem do
trabalhador, o bem do cidadão. O Governador Flávio Dino retirou doze
mil veículos, carros e motos de trabalhadores maranhenses. Senhor
Presidente, só para concluir, quero fazer registro e um convite: Na próxima
sexta e sábado, estaremos recebendo o pré-candidato a Presidente da
República o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que estará com
uma agenda muito expressiva na nossa capital, no nosso estado. E ele
chegará por volta das 17h, concederá entrevista no aeroporto e se deslocará
para o Uniceuma, onde terá um contato, uma palestra no curso de Medicina
e visitando instalações do curso de Medicina do Uniceuma. E às 20h terá
uma reunião com a Fiema, Associação Comercial, Fecomércio. E, no sábado,
a partir das 08h30 da manhã, estará inaugurando a nova sede do PSDB. E,
a partir das 10h, o evento Maranhão Presente, um encontro de lideranças
sociodemocratas no Estado do Maranhão, que será no Multicenter
SEBRAE. Aproveito para convidar o Presidente desta Casa, Presidente
Othelino, os demais pares, em nome do presidente do PSDB no Estado do
Maranhão, Senador Roberto Rocha, pré-candidato ao Governo do Estado,
que estaremos recepcionando, recebendo o pré-candidato a Presidente da
República Geraldo Alckmin neste final de semana. Na sexta e no sábado,
uma agenda muito expressiva no Maranhão Presente. Deputada Graça
Paz, reforçar o nosso convite a todos os deputados para que se façam
presentes neste ato cívico, neste ato da democracia na próxima sexta e
sábado no Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, a todos que nos
acompanham em todo Estado do Maranhão, o nosso cordial bom dia.
Senhor Presidente, primeiro destacar o dia primeiro de maio, Dia do
Trabalhador. Tivemos participando de várias agendas, inclusive no
município de Ribamar e de Cantanhede, na oportunidade, comemorando
com os nossos trabalhadores nesses dois municípios. A primeira atividade
foi esportiva, campeonato tradicional em Panaquatira, e lá tivemos a
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oportunidade de apoiar essa iniciativa do campeonato, que vai até meados
de julho, no sentido de poder fortalecer aquilo que estamos fazendo no
estado do Maranhão como um todo, patrocinando atividades esportivas,
esporte amador, futebol, vôlei, basquete, fortalecendo a juventude do estado
do Maranhão com essas iniciativas. Em Panaquatira, tivemos esse
lançamento muito importante até porque fortalece a prática esportiva e
saudável de interação social no município de São José de Ribamar. Agradeço
ao amigo, o companheiro Murilo, que nos permitiu apoiar essa iniciativa,
inclusive o local onde foi realizado o evento, a iniciativa, tem um poço
artesiano que vai levar água permanentemente para a irrigação do campo e,
assim, permitir a prática esportiva durante todo o ano, o que vai facilitar e
permitir o acesso aos jovens àquele empreendimento de espaço esportivo
que é aquele campo onde foi realizado o evento em Panaquatira. Mas
também, Senhor Presidente, destacar que, após a abertura do evento em
Panaquatira, tivemos a oportunidade de ir ao município de Cantanhede,
onde, junto com a companheira Rosa Uchoa, que é vereadora daquele
município, fomos acolhidos por dezenas de centenas de trabalhadores da
pesca, da aquicultura, agricultores familiares que estavam ali em uma grande
festa. Na oportunidade, aproveitamos para fazer até um relato das nossas
ações neste parlamento, parabenizando os trabalhadores com iniciativas
que venham fortalecer o dia a dia de todos os nossos irmãos maranhenses
que são ávidos pela condição do trabalho e que precisam de oportunidades,
e é o que nós temos feito nesta Casa ao buscarmos oportunidades para que
de fato nós possamos disseminá-las em todos os segmentos sociais. Em
função disso, em Cantanhede, tivemos um momento muito oportuno para
discutir as iniciativas que nós temos desenvolvido nesta Casa. Eu vou
fazer um pronunciamento, se não der tempo hoje, mas amanhã farei,
falando do grupo de trabalho da piscicultura e da aquicultura que nós
formalizamos nesta Casa. Eu levei essa boa nova e a interação de vários
órgãos para fortalecer as atividades que eles estão realizando em Cantanhede
e em todo o estado do Maranhão. Fiz um pronunciamento destacando o
que nós votamos nesta Casa aqui e que diz respeito a todo o estado do
Maranhão. Essa certamente é a boa nova que nós levamos quando, na
oportunidade do mandado participativo, participamos de um momento
como esse. Naquele instante de interação, claro, comemorando o Dia do
Trabalhador. Ali foram distribuídos brindes a todos os pescadores e tivemos
a oportunidade de entregar uma canoa que vai servir para a travessia do rio
Mearim e dando acesso a diversas comunidades em Cantanhede e levando
algo que é fundamental, que é previsto na Constituição, que é o direito de
ir e vir, que precisava apenas de um instrumento, a canoa vai ser esse
instrumento. Fizemos questão de fazer essa doação até porque nós temos
defendido esta causa, Senhor Presidente, a necessidade de investimentos
para os atingidos pelas cheias dos rios, pelas enchentes, enxurradas, enfim,
pelas condicionantes do momento que estamos vivendo no estado do
Maranhão que tem muitos desabrigados e que precisa do apoio
institucional, tanto da Federação como também do Estado e dos municípios.
Nesse aspecto, nós destacamos com a entrega da canoa que queremos com
aquela simbologia fazer a nossa parte, e é o que nós temos feito, não só
cobrado iniciativas do governo federal, como já estivemos em Brasília não
só cobrando iniciativa do Governo do Estado ou dos governos municipais,
mas também como legisladores, como ser político dando também o nosso
aval no que se refere à intenção de poder ajudar àquelas famílias que estão
ali necessitando de um apoio emergencial e aquela entrega da canoa
simbolizou junto com a Vereadora Rosa Uchoa que quero parabenizar
pelo seu trabalho, sua sensibilidade. Não é a primeira iniciativa que ela faz
em apoio aos moradores das comunidades atingidas, já fez outra iniciativa
também de doação, e hoje, mais uma vez, temos a oportunidade de ajudar
mais um município do Estado do Maranhão, que é Cantanhede, com ações
diferenciadas. Então, a nossa extensão de trabalho está certamente
vocacionada a todo o Maranhão. E neste aspecto aqui destacando a nossa
interação em dois municípios no Dia do Trabalho, ou seja, no Dia do
Trabalhador, nós trabalhamos mais ainda porque entendemos que é com
trabalho que nós mudamos a realidade social. Então, eu quero parabenizar
todos aqueles ávidos dos condicionantes das suas atividades profissionais,
sejam elas quais forem, e aqueles que infelizmente ainda estão aguardando
uma oportunidade, nós estamos buscando nesta Casa o ambiente necessário
para poder contemplar aqueles que ainda estão buscando emprego e o

Governo do Estado tem que fazer a sua parte, é o que nós estamos cobrando
também aqui no dia a dia, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - É só pedir a benevolência de Vossa Excelência que,
logo após o Pequeno Expediente, possa suspender a Sessão para que
pudéssemos confraternizar com a Deputada Graça Paz, aniversariante de
hoje, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com o maior prazer, Deputado Wellington. Deputado Bira do Pindaré,
por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ontem, 1º de maio,
estava na cidade de Timbiras, no Maranhão, e participei de uma
programação muito importante, simbólica, com a presença forte de
trabalhadores e trabalhadoras rurais, no Sindicato de Trabalhadores Rurais,
celebrando essa data que é uma data mundial e é uma data que resgata toda
a luta da classe trabalhadora, porque aqui no Brasil realmente não tem o
que comemorar, porque nós sabemos que, aqui no Brasil, a perseguição ao
direito da classe trabalhadora é imensa e isso visto todas as ações
desenvolvidas pelo Governo Temer para tirar direito da classe trabalhadora,
especialmente, por meio da reforma trabalhista, que foi um engodo, disseram
que a reforma ia gerar emprego, pelo contrário, gerou mais desemprego e a
população sofrendo com menos direitos, a liberação da terceirização, e o
que é mais grave, a intenção que esse governo tem de fazer a reforma
previdenciária para acabar com a aposentadoria. E esse é um grande tema
para a eleição de 2018. Nós não vamos aceitar nenhum direito a menos, é
uma luta que temos em todo o nosso país. Por isso lembrar essa data é
lembrar a luta da classe trabalhadora, sobretudo nesse momento de ataques
a seus direitos como vêm fazendo o governo Temer. Portanto, Senhor
Presidente, fica aqui o nosso registro por essa data que é uma data que
lembra a luta de trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro. Queria
também, Senhor Presidente, dizer que ontem estive na cidade de Timon
numa celebração ao Dia do Trabalho, mas, mais do que isso, vistoriando
uma obra que tem um simbolismo, um significado muito grande para a
cidade de Timon, que é o novo CAIC, que vai ser um colégio militar.
Estivemos lá já, inclusive, com os estudantes que serão contemplados por
essa grande obra de recuperação do CAIC. O CAIC estava ali
completamente abandonado, sendo refúgio para pessoas delinquentes,
sendo também um local de tráfico de drogas e também um foco de dengue
e de outras mazelas sociais. E, hoje, visitando aquele CAIC, aquela obra, a
gente vê a grandiosidade que é a entrega desse equipamento que, em breve,
será inaugurado pelo Governador Flávio Dino e o Prefeito Luciano Leitoa,
nessa grande parceria que tem produzido grandes resultados para a cidade
de Timon. Eu quero parabenizar de maneira especial o Deputado Rafael
Leitoa, que é um baluarte dessa luta pelo CAIC naquela cidade, que vai ter
um efeito gigantesco na vida daquelas pessoas. Porque nós sabemos que a
educação é que transforma a vida das pessoas. E o CAIC, que estava
abandonado e agora recuperado, sendo um colégio militar para atender
mais de mil estudantes, sem dúvida alguma, vai ajudar a transformar a
realidade e a vida de muitas pessoas e também da cidade de Timon. Fiquei
muito feliz com o evento acontecido ontem naquela cidade. E me comprometi
como parlamentar de também ajudar com emendas para que este projeto
possa ser fortalecido. Estiveram presentes lá os coronéis, Coronel Sousa,
que comanda o colégio militar e toda a equipe que está à frente desse
projeto, os estudantes que deram uma demonstração do seu apego à
educação, à disciplina e à honra. De maneira que eu considero isso uma
decisão acertada. Parabenizo também o Secretário Jefferson Portela, pelo
seu empenho para que esse colégio militar pudesse ser uma realidade. E,
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assim, a cidade de Timon ganha mais um importante espaço para a formação
não só de profissionais, de trabalhadores e trabalhadoras que em breve
serão formados por essa importante instituição, mas também formar
cidadãos. Porque ali o que nós temos é isto, uma lição permanente e
constante em favor da cidadania, gerando homens e mulheres com o
compromisso de ajudar a transformar a realidade de Timon, a realidade do
Maranhão e a realidade do nosso país. Portanto parabenizo, mais uma
vez, o Prefeito Luciano Leitoa, o Governador Flávio Dino, o Deputado
Rafael e todos aqueles que fazem parte dessa grande parceria que está
transformando esse sonho, que é o colégio militar e o novo CAIC, em uma
realidade que vai certamente contribuir para a realização e consolidação de
conquistas absolutamente permanentes e consolidadas de grande parte da
população daquele querido município, que é a cidade de Timon. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Suspendo a Sessão, por cinco minutos, para que possamos cumprimentar
a Deputada Graça Paz, que aniversaria hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, em razão da ausência de quórum fica transferida
toda Ordem do Dia para Sessão de amanhã.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Bloco Parlamentar de Oposição,
Deputada Andréa Murad, por seis minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa. Fazendo uma busca rápida das declarações, Deputada Graça
Paz, do Governador Flávio Dino, sobre a política de combate à pobreza, a
gente percebe como tudo não passa de uma falácia do Governador Flávio
Dino, uma falácia atrás da outra, essa é que é a verdade, ou seja, tudo sem
qualquer consistência, essência, são apenas ações midiáticas, como eu
sempre tenho dito, como eu tenho repetido inúmeras vezes, conteúdos
superficiais, mas que aparecem bem na propaganda bem paga por ele.
Primeiro foi o Programa Mais IDH, trinta municípios de extrema pobreza
no Maranhão vão receber isso e aquilo do Governo do Estado e tome
propaganda, um governo que vive de propaganda. Estão lá focados nesses
municípios, em 2016, o Flávio Dino disse que o programa estava sendo
executado em sua plenitude, plenitude, vejam só, ele falou em plenitude.
Aí a realidade não muda, as estatísticas surgem e para justificar depois ele
disse que a maior política de combate à pobreza no Maranhão é a educação,
que ele está fazendo isso e aquilo, e nós sabemos que é só propaganda, os
professores todos estão indignados, ele cria ilusões, inventa, e esta
Assembleia também acredita, porque sobem deputados aqui
supervalorizando o Governador em relação à educação, e educação está
uma coisa horrível. Aquele salário que ele inventa que paga, quando se vai
calcular não é aquilo que ele paga. Negócio de maior salário do Brasil.
Respeite os professores. Escolas dignas? Vai olhar as escolas do Maranhão
para ver como estão as escolas. Então a verdade é que está todo mundo
indignado. O setor da educação está indignado com o Governador Flávio
Dino. Então, em relação à pobreza, vêm mais dados aí sobre a questão.
Vieram mais dados aí sobre a questão da pobreza no Brasil. Pasmem, o
Maranhão só piora, Deputado Adriano, tanto que ele falou da pobreza.
Tanto que ele disse que o Maranhão era o último no ranking, que o
Maranhão se desenvolvia, não crescia. Hoje o Maranhão, Deputada Graça
Paz, o Maranhão só piora e Flávio Dino continua com essa lenga, lenga de
culpar os gestores anteriores, os governantes passados pelo seu... E olha
só, há três anos, quase quatro no Governo e ele diz que não consegue

resolver nada por causa do passado. Ou seja, eu quero saber quantos anos
de Governo ele precisa para ele começar a resolver qualquer coisa? Ele
acabou com a saúde, a educação está o que está. Eu quero saber de quantos
anos de Governo, Deputado Edivaldo Holanda, o Governador Flávio Dino
precisaria para na cabeça dele poder dar algum rumo em alguma coisa. Ele
quer o quê? Ele quer um governo vitalício para ele, para ele dizer que ele vai
fazer alguma coisa, dar um rumo em algo? Isso é muito triste. Então o que
ele conseguiu mesmo foi piorar. O Flávio Dino conseguiu piorar e muito a
pobreza no Maranhão. E também dando detalhes a V. Exas., na capital,
aqui em São Luís. Então, Deputado Bira, como sempre culpando os outros.
Ele mesmo diz que há relação direta entre pobreza no Maranhão e a
corrupção. Ele já falou isso quantas vezes? E a corrupção, eu acho que ele
esquece de dizer que, na gestão dele, de Flávio Dino, de 2015 para cá, a
pobreza aumentou. Como anda a corrupção no Governo Flávio Dino?
Acho que V. Exas. têm todas as informações sobre essa questão. Então são
dados reais. A corrupção no Governo Flávio Dino tem relação direta com
a pobreza. É a política da educação maquiada por ele. Dele, nós não
podemos esquecer isso, é o Mais IDH que não está mudando realidade
alguma e a pobreza só aumenta. Mais uma vez, os números não nos
surpreendem, porque propaganda não pode esconder esses dados. A
pobreza aumentou no Maranhão, na capital do Estado e nos municípios.
Esse crescimento foi divulgado, Deputado Wellington, na Revista Valor
Econômico que encomendou esse levantamento da LCA Consultores, e
usaram como base na pesquisa nacional por amostras de domicílios
contínuos, o PNAD. A revista aponta que, entre 2016 e 2017, aumentou
o número de maranhenses que vivem com menos de 60 dólares por mês, ou
seja, 270 reais. E esse número cresceu 48% só em São Luís. Isso eu acho
assustador, pois passou de 99,6 mil para 147 mil pessoas em estado de
miserabilidade, diz a pesquisa. Então isso é um escândalo para a capital.
Os números seguem crescendo. No interior, saltou de 1,17 milhão para
1,18 milhão de pessoas em extrema pobreza apenas no ano de 2017. Não
podemos nos esquecer de destacar também os aumentos dos índices
divulgados pelo IBGE no final de 2017. Segundo o instituto, os dois
primeiros anos de gestão do Governador Flavio Dino mandaram de volta
à pobreza mais de 300 mil maranhenses e 396 mil voltaram ao estado da
miséria. Esse é o resultado da má gestão, do despreparo, do desconhecimento
da realidade do Maranhão, da ausência de planejamento, da corrupção que
é evidente no governo Flávio Dino, o que vem propiciando o aumento da
pobreza em todo o estado do Maranhão e agora com uma concentração
dramática nos municípios da ilha de São Luís. Então, ciente dessa situação,
Flávio Dino constatou que sua eleição está comprometida e resolveu utilizar,
Deputado Neto Evangelista, métodos alternativos, descambando para o
uso da PM na espionagem, Deputado Wellington, ameaças, nomeação de
capelães, o que eu já havia denunciado nesta Casa e que o Estadão colocou
em nível nacional, para angariar votos nas igrejas e para compra e cooptação
da classe política: deputados, partidos, lideranças de todos as matizes.
Diante de todos esses índices apresentados, só resta para o Governador
Flávio Dino utilizar de meios abusivos e despreparados para se manter
mais quatro anos, aumentando mais ainda a pobreza que existe no estado,
dessa forma destruindo o Maranhão. Então acho que precisamos refletir,
este é um momento de reflexão e acho que os políticos e os deputados,
estaduais e federais, precisam realmente agora parar para pensar. Eu vou
ajudar a reeleger um governador que, Deputada Graça, o que mais pregou
foi o combate à pobreza que só aumentou?! Ele vai fazer quatro anos de
governo e a pobreza no governo dele aumentou. Então é hora de pensar, de
reanalisar. Se realmente Vossas Excelências que apoiam o grupo do
governador com suas lideranças, se realmente o Governador Flávio Dino
merece o apoio de Vossas Excelências e se Emendas e se ajudas realmente
elas valem a pena no sentido de que ou você beneficia a si mesmo ou você
beneficia o Maranhão e eu acho que o papel do político nunca é para si, ele
tem que beneficiar o povo, o político tem que pensar em primeiro lugar no
povo. Outro caso que eu queria chamar atenção é sobre o silêncio do
Governador Flávio Dino sobre os escândalos recentes, Deputado
Wellington. Desde o escândalo da espionagem, Flávio Dino já atacou a
imprensa, já esculhambou todos que denunciaram esse crime e pediram
intervenção federal na segurança pública do Maranhão. Como sempre
achou, porque Flávio Dino sempre acha, um minuto, Senhor Presidente,
sempre acha que vai ganhar no gogó, Deputado Neto Evangelista, ele foi
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desmascarado pelos próprios policiais, Deputado Zé Inácio, pelos próprios
policiais em depoimento à sindicância aberta pela Polícia Militar, isso
porque ele achou que ninguém descobriria a verdade. Não só confirmou a
espionagem, como deram nomes dos que estavam cobrando monitoramento
eleitoral dos opositores do interior. Estão agora calados, o Twitter não
funciona mais para esse assunto, silenciou, o governador silenciou. A
verdade é que não tem mais a quem culpar, quando a máscara cai, Deputado
Wellington, aí a pessoa se acovarda, agora ele não tem o que dizer, e não vai
responder porque não tem resposta, ele não tem a quem culpar, ele não
tem a quem puxar a orelha, a dizer que vai puxar a orelha, a jogar a culpa
para se safar, porque o escândalo da espionagem foi ordem deles, foi
ordem dele e do secretário de Segurança, Jefferson Portela. Primeiro titular
da pasta, o Jefferson Portela, eu já falei aqui inúmeras vezes sobre esse
secretário, completamente descontrolado, o Jefferson Portela, além de ser
ogro, o Jefferson Portela, no meu ponto de vista, Deputada Graça Paz, é
uma porta, ele não serve ali, ele não é nada, ele é completamente, eu não
posso nem falar com todo o respeito, mas o secretário Jefferson Portela é
um péssimo secretário de Segurança, ele é descontrolado, ele fala o que dá
na telha dele, descontroladamente, depois ele, eu acho que ele se arrepende,
e ele tenta voltar atrás, mas não deu mais, se tivesse alguma coisa melhorada
na gestão dele para justificar tudo isso que ele faz, ok. Mas, não há. Então,
o Jefferson Portela e o Governador Flávio Dino, Deputado Adriano,
culparam o tenente-coronel Emerson Farias pelo ato, em uma das inúmeras
e milhares de versões que eles encontraram e firmavam se tratar de um ato
isolado do oficial e a gente viu que não teve ato isolado de nada, teve um ato
em conjunto, teve um ato armado de onde o governador é a cabeça principal.
Depois trataram de abrir a sindicância. Como eles sabem que os policiais
estão ali com advogados, eles não vão poder fraudar a sindicância. Porque
os policiais estão querendo se defender, eles não vão aceitar levar a culpa
disso assim, não. Estão mais do que certos. É a honra deles que está em
jogo. Por que vão pagar a vida inteira por um ato que não foram deles?
Então, depois que eles trataram de abrir a sindicância para apurar a emissão
daquela circular completamente maluca, ilegal, simplesmente nos próprios
documentos do escândalo trata do coordenador de eleições de 2018, que eu
disse aqui sobre o coordenador das eleições de 2018. Eu perguntei para o
Deputado Rogério Cafeteira quem era o coordenador das eleições de 2018
que estava naquele outro ofício maluco do Coronel Zózimo, que foi uma
maluquice atrás da outra. E aí descobrimos que a cobrança do monitoramento
estava sendo feita através do Coronel Eron, filiado ao PCdoB, partido do
Governador. E já foi candidato pelo partido do Governador, do grupo do
Governador, da cozinha do Governador. E quem será que deu essa ordem,
não é? Então viram que não tem mais o que contestar. Se calaram, e agora
nós vamos aguardar a imediata providência, Deputado Wellington, da
Procuradoria-Geral da República para a intervenção imediata no sistema
de segurança pública do Maranhão, por que é isso que tem que acontecer,
intervenção imediata no sistema de segurança pública do Maranhão.
Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista, pela Liderança do Bloco Unidos pelo
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, internautas, a todos que nos assistem neste momento.
Senhor Presidente, eu vou me retratar aqui a alguns pontos, alguns temas
que a Deputada Andrea Murad trouxe ao debate de hoje na Assembleia
Legislativa. não vou tratar sobre questão de intervenção na segurança
pública, até por que já tratei sobre esse assunto e acho, a bem da verdade,
uma deselegância desta Casa com a atual Polícia Militar do nosso Estado,
não com o Governador. Mas eu quero me retratar especialmente a algumas
situações de combate à pobreza que a Deputada Andréa trouxe, hoje, a
esta tribuna. A Deputada Andréa tratava de um programa muito importante
e um programa que é reconhecido hoje nacionalmente, que é o Programa
Mais IDH. Eu questionava o que o Programa Mais IDH trouxe de fato
para aquelas cidades maranhense e para aquelas pessoas. Antes de entrar
no mérito das ações dos programas emergenciais nas cidades do Mais
IDH, o Governador Flávio Dino, muito claramente denominou o programa

Mais IDH porque resolveu combater os índices que tratam a respeito do
IDH. Senão, vejamos. De onde que se chega ao número do IDH de cada
município desse, do IDHM? É tratado IDH Educação, é tratado IDH
Longevidade e é tratado o IDH Renda. No IDH Educação, eu faço um
desafio aos senhores, não vão se corrigir todos os erros históricos que nós
temos em nosso estado em um mandato. Não precisa de um mandato
vitalício para corrigir esses erros. Mandato vitalício nós já tivemos no
Maranhão praticamente. Precisamos de governos inteirados em começar
políticas públicas em benefício das pessoas e que os governos que venham
em sequência continuem com responsabilidade, assim como nós tivemos,
no estado do Ceará, quando o então ex-Governador Tasso Jereissati iniciou
as políticas públicas voltadas para as pessoas do estado e os outros
governos puderam continuar. Mas eu faço um desafio aos senhores, vamos
comigo, eu vou junto com os senhores a comunidades dos municípios do
Mais IDH, que estão lá a escola antiga e a escola nova. Está lá a escola
antiga com uma sala e está lá a escola nova toda estruturada. É bonito de
ver o sentimento das crianças. Eu vi, eu testemunhei isso, eu pessoalmente
estive lá e vi o sentimento das crianças olhando para a escola velha e
olhando, Senhor Presidente, para a escola nova. É como se elas nem
acreditassem no que estavam vendo. V. Ex.ª já teve a oportunidade de
inaugurar, acompanhando o governador, escolas dignas aqui em nosso
estado. Vão se corrigir todas? Não. É humanamente impossível, é
gerencialmente impossível, mas você vai corrigindo erros históricos aos
poucos com planejamento, com responsabilidade, que é uma das marcas
do governo Flávio Dino. IDH Longevidade tem um índice baixo aqui no
Maranhão, sobretudo pela falta de água na casa das pessoas nesses
municípios de menor IDH. Eu, pessoalmente, enquanto coordenava a
Secretaria do Desenvolvimento Social, tive a oportunidade, Deputada
Andréa, de entregar 82 sistemas simplificados de abastecimento de água
nesses municípios de menor IDH. Vou usar um termo, no povoado
Pequizeiro, no município de Belágua, de um senhor de mais ou menos uns
80 anos de idade quando cheguei lá dizendo que estava indo como secretário
do governo Flávio Dino e que ia colocar água na casa daquelas pessoas. O
senhor, Deputado Roberto Costa, olhou dentro dos meus olhos e disse
assim: “Mais um mentiroso vindo aqui. Eu vou morrer e não vou tomar
banho debaixo de um chuveiro”. Vejam só o que a gente tinha no Maranhão.
Não era só a falta de políticas públicas, a gente tinha no Maranhão pessoas
que perderam a capacidade de sonhar e com coisas básicos como o direito
à água dentro de casa. No dia da inauguração, de forma simbólica, eu levei
um chuveiro para esse senhor, Deputado Adriano, para mostrar a ele que
um dia passaram pessoas mentindo, como bem ele relatou lá, e outro dia
passou por lá um governo que se comprometeu a colocar água na casa
daquelas pessoas e colocou. O IDH Renda que é outro IDH medido para
a gente poder chegar ao IDHM nesses municípios. Aí, há pouco tempo, o
governo esteve entregando equipamentos do programa Mais Renda em
algumas cidades do Mais IDH. Volto a afirmar: vai se acabar com todas
essas mazelas de uma vez? Não vai. E um dado muito interessante, eu
peço atenção dos senhores e das senhoras deputadas neste momento. A
Deputada Andréa trouxe a esta tribuna que, no último ano, o Maranhão
aumentou o número de pessoas no índice de pobreza. Enquanto eu falo
aqui, Deputada Andréa, vá buscando no Google, no site do Ministério do
Desenvolvimento Social, o Maranhão não aumentou o número de pobres,
o Maranhão identificou os pobres. Você não combate pobreza sem saber
quem são e onde estão. Eu, pessoalmente, fui ao Ministério de
Desenvolvimento Social receber uma premiação da ministra, à época, eu
fui, porque o Maranhão foi o Estado que teve o maior índice de
recadastramento do Programa Bolsa Família do Cadastro Único. Nós saímos
de um índice de recadastramento de 40% para quase 90% de famílias
recadastradas no Maranhão. É lógico, se a gente tinha um recadastramento
de 40 e passa para quase 90, nós vamos aumentar o índice de pessoas em
pobreza no nosso Estado, mas o mais importante disso tudo, nós vamos
identificar. O ruim é jogar a sujeira para debaixo do tapete e fingir que não
existe isso no Maranhão. Nós fizemos o contrário, nós fomos combater.
Primeiro identificando, não se faz política sem dados nas mãos, não se faz
e foi isso que nós procuramos fazer. Vou mandar para a senhora a premiação
que eu recebi, foi do Ministro Osmar Terra que eu recebi, representando o
Governo do Maranhão como o Estado que mais recadastrou pessoas no
Cadastro Único. Sim, nós somos o Estado com o maior número de pessoas
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proporcionalmente inscritas no Cadastro Único, mas só assim, identificando,
é que nós vamos conseguir construir as políticas públicas em cima de um
Cadastro Nacional que nós temos hoje revisado e refeito em todo estado
do Maranhão, então não confundamos o aumento do número de pessoas
em pobreza no Maranhão com a verdadeira identificação dessas pessoas,
pessoas que estavam escondidas no mapa da pobreza, agora estão, à
aparência de todos, sendo possível praticar políticas públicas para estas
pessoas que mais precisam, obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Bira do Pindaré pela Liderança do Governo.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, retomo a esta tribuna para dialogar com a
Deputada Andréa e convidá-la a conhecer uma escola digna, não sei se V.
Exa. já teve a oportunidade de ir num povoado e conhecer uma unidade
como essa, que antes era uma escola de taipa e agora é uma escola realmente
à altura de um ser humano, que são as escolas dignas, as escolas que estão
sendo construídas nos povoados dos municípios mais diversos no Estado
do Maranhão. Ao lado disso, nós temos as escolas nas áreas urbanas,
sendo completamente reestruturadas dando condições adequadas para
professores e estudantes. Nós temos mais de 1.200 escolas no Maranhão
de ensino médio e dessas mais de 700 já foram alcançadas, aí você vai dizer:
“Mas as outras 500?” Sim, mas quem passou mais de 40 anos no poder
não fez nada, não fez nada, aí o Governador Flávio Dino assume e tem que
tomar conta de tudo, começou e começou bem porque já alcançou mais da
metade, então está na direção certa, está no caminho certo fazendo aquilo
que é devido fazer e garantindo as condições necessárias. Então seria bom
que V.Exa. conhecesse uma escola que foi reestruturada dentro do estado
do Maranhão. Convidar V.Exa. para conhecer o IEMA. Não sei se V.Exa.
já foi a alguma unidade do IEMA. Visite uma unidade do IEMA, fale com
o estudante, fale com o professor e verifique o quanto aquilo representa
para o estado do Maranhão, que não tinha nenhuma Escola Técnica Estadual
funcionando, nenhuma, zero. E agora nós temos já 11 escolas, unidades
plenas com ensino médio, totalmente em funcionamento em tempo integral.
O menino chega às 7 da manhã e sai às 17h com almoço, com lanche, com
biblioteca, com refeitório, com quadra de esporte, com tudo que se tem
direito para uma boa educação, com salas climatizadas, com projetos,
programas, iniciação científica, intercâmbio internacional. Diga-me qual é
a escola que tem isso? O IEMA tem. V.Exa. poderia visitar uma unidade do
IEMA e verificar se aquilo representa um avanço ou não para o estado do
Maranhão. E isso é só o começo porque o projeto é para serem alcançados
os municípios do Maranhão inteiro. Aí você diz: Mas e os outros
municípios? Sim, mas não fizeram. O Ceará tem mais de cem escolas desse
tipo, mais de cem que eles construíram. Mas eles estão trabalhando há
mais de dez, quinze anos. E nós começamos agora com o Governador
Flávio Dino, porque antes o que tinha era o atraso, o atraso. Então ignorar
todas essas iniciativas, sobretudo no que diz respeito à educação, eu acho
que é tapar o sol com a peneira, porque é uma realidade hoje o que nós
vivenciamos pelas ações que estão sendo desenvolvidas. E eu não falo só
da educação, porque V. Ex.ª fala de várias áreas. Mas veja a segurança
pública. Nós temos a maior tropa da Polícia da história do Maranhão com
doze mil pessoas. O Maranhão fez concurso público. Qual é o Estado que
faz concurso público neste momento em que se tem uma crise nacional? O
Maranhão fez concurso, chamou mais policiais, está chamando até sub
judice e vai chamar mais ainda, estruturando, equipando, etc. E o resultado?
Nós temos uma redução na taxa de criminalidade, a maior redução de taxa
de criminalidade do Brasil. Eu não sei se V. Ex.ª se lembra, mas no Governo
de V. Ex.ª, no governo da oligarquia, a capital, por exemplo, a região
metropolitana aparecia entre as cinquenta cidades mais violentas do mundo
e chegou a figurar entre as dez mais violentas do mundo. Hoje, nós temos
aí diversas cidades brasileiras que compõem esse ranking, se eu não me
engano, são dezessete cidades, mas nenhuma é maranhense, nenhuma é
localizada no estado do Maranhão. O Maranhão conseguiu inverter a
tendência de crescimento da criminalidade. Não estou dizendo com isso
que acabou. Claro que não acabou. O mundo inteiro tem problemas com a
criminalidade. Isso não acaba. Isso faz parte da história da humanidade,
mas aqui hoje nós temos uma tendência de queda, e isso é positivo. Na

saúde, tema que V. Ex.ª gosta tanto, se apega tanto porque seu pai foi
secretário de Saúde do Estado, deixou mais de 70 esqueletos que não eram
hospitais, eram apenas prédios que não funcionavam, mas agora este
governo, diante de apenas dois hospitais regionais, tem sete funcionando
nas principais regiões do estado, como pensou e idealizou o saudoso
Jackson Lago. Já tem em Pinheiro, já tem Imperatriz, já tem em Santa Inês,
já tem em Bacabal, já tem em Balsas e vamos ter em breve em Chapadinha,
porque hospital não é apenas prédio, o prédio é a menor parte, a maior
parte é botar um hospital para funcionar com médicos, com especialistas,
com plantões, com equipamentos, com estrutura, isso que é difícil, mas o
governo Flávio Dino conseguiu, mesmo com recursos reduzidos em razão
da crise nacional. Então, em todas as áreas, o que nós temos são indicações
positivas e é isso que vai ser avaliado pela população do estado do Maranhão,
de maneira que eu compreendo as razões por que V. Ex.ª é uma opositora
contumaz do governo, porque deseja que a oligarquia volte ao poder. Mas
eu digo a V. Ex.ª: não vai ser fácil para vocês conseguirem reverter uma
tendência tão positiva quanto essa de uma gestão tão exitosa quanto a do
governo Flávio Dino que, aliás, é reconhecido até pela Rede Globo, o site
do G1 mostrou lá, é o governador mais eficiente do Brasil porque cumpriu
mais de 92% até agora, o governo não acabou, mas já cumpriu mais de 92%
daquilo que prometeu. Então sebo nas canelas, Deputada Andréa Murad,
porque o trabalho de V. Ex.ªs, eu sinceramente acho algo absolutamente
improvável, mas V. Ex.ª está seguindo um caminho que é coerente com a
história do seu grupo, de maneira que respeito, democraticamente, o
posicionamento de V. Ex.ª. Mas nós vamos travar uma batalha, pode ter
certeza, com toda a intensidade, e o povo mais uma vez será vitorioso.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Bloco Parlamentar Independente. Bloco Parlamentar PV/PEN.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Vou utilizar,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano Sarney, por 6 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desta
Casa, maranhenses. É com muita tristeza que subo hoje esta tribuna para
anunciar o fracasso do Programa Mais IDH do governo comunista de
Flavio Dino. O Programa Mais IDH propagado por todo o estado do
Maranhão, nas mídias alinhadas ao governo do Estado, que é onde existe
algum governo do Governador Flávio Dino é um programa fracassado,
isso não é o Deputado Adriano Sarney que está falando, isso não é a mídia
do nosso grupo político que está falando, isso não é o Fantástico que está
falando, isso são dados da PNAD Contínua do IBGE que confirmam que
a extrema pobreza no Maranhão aumentou durante o governo Flávio Dino.
Acabou o argumento, acabou campanha, acabaram as eleições, a extrema
pobreza do Maranhão aumentou, desculpe, Deputado Bira, Vossa
Excelência não terá mais argumentos, a extrema pobreza no Maranhão
aumentou durante o governo Flávio Dino, o governo da salvação, que é a
salvação só na televisão e até rimou. A extrema pobreza no Maranhão
aumentou, ela não estagnou, ela não diminuiu, ela aumentou. E agora José?
Qual o argumento que terás para combater o fato relatado pela PNAD
Contínua, pelo IBGE, um dos mais celebrados e competentes órgãos do
Brasil que diz que a extrema pobreza do Maranhão aumentou, após Flávio
Dino herdar R$ 2 bilhões do BNDES deixados pela ex-Governadora Roseana
Sarney, após Flávio Dino contrair mais de R$ 1 bilhão em empréstimos,
após Flávio Dino contrair e ganhar de mão beijada do Presidente golpista,
que assim ele chama, Temer, R$ 500 milhões de repatriação dos ricos que
enviaram dinheiro para o Maranhão e que ele fez o quê? Se a extrema
pobreza do Maranhão aumentou. Eu acho que com essa notícia que tivemos
acaba a soberba, acabam os discursos pretensiosos desta tribuna, porque
aqui dizer que o Governador Flávio Dino está fazendo um excelente trabalho
pelo Maranhão, aqui dizer que o outro grupo político e os outros grupos
políticos e os adversários são tudo farinha do mesmo saco e que estão
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perdidos e estão mortos, é o discurso da soberba, este é o discurso da
soberba, é o mesmo discurso da salvação que nunca vai existir, aumentou
a extrema pobreza no Maranhão. Em 2016, em São Luís, de 99.661
miseráveis, esse número subiu para 147.029 miseráveis, 48% de aumento,
48 mil filhos do comunista que saíram do nível de pobreza e entraram na
extrema pobreza graças ao Flávio Dino, graças a esse discurso que não sai
do lugar, graças a esse discurso, que é um discurso que não é propositivo,
que é um discurso mentiroso, que é um discurso que não serve para
desenvolver nada nesse Maranhão. Dizer que fez cinco escolas dignas no
interior do Maranhão? Digna de quê? Digna de aparecer nas propagandas
da televisão. E todo o resto é culpa do passado, é culpa dos gestores
anteriores. Então quer dizer que as 12 mil escolas que existem no Maranhão
foram feitas por gestores passados? É isso que querem dizer? Querem
dizer que toda a mazela foi feita pelo passado e todas as escolas e estradas
e concursos desse Estado também foram feitos por gestores passados.
Então nós temos em nossas costas 12 mil escolas construídas, já que é
assim, ou só tem as mazelas? Nós temos em nossas costas então estradas
construídas em todo o Maranhão, o Porto do Itaqui. Falar é muito fácil,
mas fazer é difícil. E os números são impossíveis de enganar, principalmente
quando esses números vêm do IBGE, da PNAD Contínua, repercutidos
no Valor Econômico. Porque quando o Valor Econômico fala bem do
Governo Flávio Dino, o Valor Econômico é um jornal de expressão, mas
quando coloca a grande realidade que hoje existe no Maranhão. Eu quero
ver agora o ataque desses comunistas que vão para as mídias sociais para
querer atacar agora o jornal, para querer atacar agora o IBGE, para querer
atacar a oposição livre e a imprensa livre do estado do Maranhão. Respeite,
Governador Flávio Dino, o povo maranhense. Respeite a oposição
maranhense. Nós não somos farinha do mesmo saco. Nós somos livres e
nós somos eleitos pelo povo do Maranhão. Então respeite e vá trabalhar,
porque a miséria no Maranhão está crescendo a cada dia que passa. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Democrático.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andréa Murad.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Senhor Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Quadragésima Terceira 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 Professor

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. O Presidente, Deputado Othelino Neto, 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): Sousa Neto, Rigo Teles,
Jota Pinto, Andréa Murad, Fábio Braga, Edilázio Júnior e Wellington do
Curso. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
informou que a inscrição do Deputado Bira do Pindaré ficou transferida
para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a
discussão em único turno, do Projeto de Lei de Conversão nº 004/2018, de
autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania oriundo da Medida
Provisória Nº 270/2018 (Mensagem nº 08/2018), que altera a Lei nº 7.936,
de 14 de julho de 2003, que cria o Fundo Estadual para Habitação e
Desenvolvimento Urbano. Com parecer favorável da CCJC, o Presidente
colocou em votação, o destaque da Emenda de autoria do Deputado Eduardo
Braide, concedendo-lhe a palavra para discutí-la. Na sequência, foi
submetido à deliberação do Plenário o Requerimento verbal do Deputado
Eduardo Braide para votação nominal da referida Emenda, sendo rejeitado
pelos votos dos Deputados Antônio Pereira, Neto Enevagelista, Paulo
Neto, Hemetéio Weba, Carlinhos Florêncio, Professor Marco Aurélio,
Rigo Teles, Léo Cunha, Doutor Levi Pontes, Sérgio Frota, Zé Inácio Lula,
Fábio Macedo, Stênio Rezende, Josimar Maranhãozinho, Rogério Cafeteira,
Jota Pinto, Francica Primo e  Edivaldo Holanda, que também rejeitaram a
referida emenda. Em seguida, o Presidente colocou em votação o Projeto
de Lei de Conversão que foi aprovado contra os votos dos Deputados:
Eduardo Braide, Wellington do Curso, Sousa Neto, Edilázio Júnior, Max
Barros e Andréa Murad. Em primeiro turno, tramitação ordinária foram
aprovados os Projetos de Lei nº 032/18, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 12/18), que altera a Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012, que
dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
Estadual e revoga dispositivos da Lei nº 9.299, de 23 de novembro de
2010, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos das Carreiras de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, de
Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle, com pareceres
favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho e o
Projeto de Lei nº 048/18, também de autoria do Poder Executivo (mensagem
nº 18/18), que “institui o Programa de Atendimento Integral à Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar”, com parecer  conjunto das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Defesa dos Direitos
Humanos e das Minorias, acatando substitutivo. Na sequência, o
Presidente anunciou em primeiro e segundo turnos, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 025/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que
concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Reverendíssimo Pastor Gildenemir Lima de Sousa e suspendeu os trabalhos
para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se menifestasse
sobre ele. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o
Projeto foi aprovado. Desta forma foi o mesmo submetido à deliberação
do Plenário, aprovado e encaminhado a promulgação. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC, foi aprovado o
Projeto de Resolução Legislativa nº 014/2016, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Geraldo Demosthenes Siqueira, natural do Estado do Paraná. Na sequência,
o Parecer nº 130/2018, de autoria da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº
055/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, foi retirado da Ordem
do Dia a pedido do autor. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos
nºs: 151, 152,  171 e 172/2018, todos de autoria do Deputado Sérgio Frota,
encaminhando mensagem de congratulações à população dos Municípios
de Parnarama, Colinas, Codó e Bacabal, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de abril; 177/2018, de autoria do Deputado Fábio
Braga, para que seja realizada uma Sessão Solene em homenagem aos 65
Anos de existência do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial), no Maranhão, em data a ser agendada e o Requerimento nº 184/
2018, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, que requer depois de ouvido
o Plenário, que seja realizada Sessão Solene, para entrega dos Títulos de
Cidadão Maranhense aos Senhores Francisco José de Sousa Viana e Geraldo
Demosthenes Siqueira, no dia 05/07/2018, às 11 horas.  Em seguida, foram
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submetidos a deliberação do Plenário o Recurso da Deputada Andréa
Murad contra a decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento nº 161/
2018, de sua autoria ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, para que envie cópia dos comprovantes com os gastos da
viagem que realizou para à Cidade de Curitiba em visita política e o Recurso
do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu
o Requerimento nº 169/2018, de sua autoria, ao Secretário de Estado de
Educação, Felipe Camarão, solicitando informações quanto aos endereços
das “mais de 700 escolas que passaram por alguma intervenção, reforma,
construção, revitalização ou manutenção pelo “Programa Escola Digna”.
Ambos os recursos foram rejeitados pela maioria do Plenário que votou
pela manutenção da decisão da Mesa. Por fim, foi anunciada a discussão
do Requerimento nº 182/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que sejam convidados a prestar esclarecimentos a esta Casa o
Tenente-Coronel Emerson Farias Costa, o Coronel Antônio Markus da
Silva Lima e o Major Jadiel Luís Sousa Rezende, na Sessão Plenária do dia
8 de maio, às 11 horas, acerca da expedição e cumprimento do memorando
circular nº 098/18, que determina à Polícia Militar do Maranhão, o
levantamento eleitoral de opositores ao Governo do Estado. Para discutí-
lo, manifestaram-se os Deputados Eduardo Braide, Max Barros e
Wellington do Curso. Essa votação foi encaminhada pelos Deputados
Wellington do Curso, Andréa Murad, Rogério Cafeteira, Bira do Pindaré,
Max Barros, Eduardo Braide e Edilázio Júnior. Nesse momento, o Deputado
Edilázio Júnior solicitou verificação de quórum. Confirmada a existência
de quórum regimental, o Deputado Eduardo Braide solicitou votação
nominal, para este Requerimento o que foi rejeitado pelos votos dos
Deputados: Antônio Pereira, Neto Enevagelista, Paulo Neto, Hemetéio
Weba, Carlinhos Florêncio, Professor Marco Aurèlio, Rigo Teles, Léo
Cunha, Doutor Levi Pontes, Sérgio Frota, Zé Inácio Lula, Fábio Macedo,
Stênio Rezende, Josimar Maranhãozinho, Rogério Cafeteira, Jota Pinto,
Francica Primo e  Edivaldo Holanda, que também rejeitaram o referido
Requerimento. O Requerimento nº 176/2018, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, foi transferido devido a ausência do autor em Plenário.
Submetido à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 185/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que seja encaminhada
mensagem de pesar à família do Desembargador Raimundo Liciano de
Carvalho, ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,  pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 23  de abril do ano em curso. Na forma
regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os
Requerimentos nºs 186/2018, também de autoria da Deputada Andréa
Murad; 187/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda e 188/2018,
de autoria do Deputado Vinícius Louro. No primeiro horário do Grande
Expediente estava inscrito o Deputado Roberto Costa que declinou de
usar a Tribuna. No tempo dos Partidos e Blocos, a Deputada Andréa
Murad falou pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição, o Deputado
Rogério Cafeteira falou pela Liderança do Governo e o Deputado Júnior
Verde falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
No Expediente Final não houve orador inscrito. 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, 02 de
maio de 2018.

Ata da Quadragésima Terceira 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 Professor

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. O Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a
Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projeto de Resolução Legislativa nº 027/18, de autoria do Deputado
Roberto Costa , que concede a Medalha Manuel Beckman ao Senhor
Flávio Trindade; Requerimentos nºs: 176/18, do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº
063/2018, de autoria do Poder Executivo; 180/18, do Deputado Wellington
do Curso ao Senhor Presidente da República, Michel Temer, no decretar
intervenção federal no Estado do Maranhão, nos termos do Art. 34, Inciso
VII, alínea b, especificamente 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 informar as lideranças que fazem oposição ao Governo local
ou do Estado, em cada cidade, que podem causar embaraços no pleito
eleitoral; 186/18, do Deputada Andréa Murad, solicitando que seja
convocado o Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, para que compareça ao Plenário desta Casa, a fim de prestar
esclarecimentos acerca do memorando circular nº 098/2018-Sec, 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 Flávio Dino: 187/18, do Deputado Edivaldo
Holanda, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei  nº
065/2018, sua autoria; 189/18, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja realizada uma audiência Pública, no dia 24 de maio, no
Auditório Plenarinho objetivando discutir sobre o Transporte enquanto
direito social e Política de Mobilidade Urbana da Grande São Luís;
Indicações nºs: 284/18, da Deputada Nina Melo à Secretária Especial de
Políticas para as Mulheres, solicitando providências visando a instalação
de 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; 286 e 287/18, do
Deputado Jota Pinto, ao Senhor Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, solicitando e autorizando a Secretaria de Estado de
Infraestrutura, a  recuperação da malha asfáltica da MA-014, de todos os
Municípios que abrangem a Baixada Maranhense, bem como a  recuperação
imediata de quatro (04) pontes que ligam os Municípios de São Bento a
Bacurituba; 288 e 289/18, ainda do Deputado Jota Pinto ao Governador
do Estado do Maranhão, solicitando que autorize a Secretaria de Estado de
Infraestrutura, a recuperação asfáltica da  MA-010, como também, a
recuperação da Estrada da Enseada dos Bezerros  no Município de São
João Batista  no total de 09 km  de estrada; 290/18, do Deputado Wellington
do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e ao
Senhor Secretário de Trânsito e Transportes, Canindé Barros, solicitando
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; 291/18, do
Deputado Edivaldo Holanda, ao Governador do Estado, solicitando que
adote providências no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa Projeto
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.  Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as
Indicações acima mencionada. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados (as): Sousa Neto, Rigo Teles, Jota Pinto, Andréa Murad, Fábio
Braga, Edilázio Júnior e Wellington do Curso. O Deputado Sousa Neto
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teceu duras críticas ao Secretário de Estado da Segurança Pública, que
segundo relatado nas redes sociais, coagiu um policial militar a incriminar
o Deputado Raimundo Cutrim. O Deputado Rigo Teles relatou o descaso
da CEMAR com a população de Barra do Corda, informando que já
contatou a ANEL para que tome providências em relação a essa situação.
Por sua vez, o Deputado Jota Pinto discorreu sobre as belezas da Baixada
Maranhense, reivindicando a construção dos diques de produção nessa
região. Com a palavra, a Deputada Andréa Murad discorreu mais uma vez
sobre a suposta espionagem praticada pelo Governo do Estado contra os
Deputados de oposição. Na Tribuna, o Deputado Fábio Braga discorreu
sobre o “apagão” na cidade de Barra de Corda. Por seu turno, o Deputado
Edilázio Júnior afirmou que estão surgindo novas provas de que o
Governador do Estado determinou ao comando da Polícia Militar que
monitorasse seus adversários políticos. Por fim, ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso relatando sua participação em uma reunião com a
comunidade de Paço do Lumiar, do La Belle Park e mais quatro bairros
próximos, destacando a situação de abandono e de descaso que, segundo o
parlamentar, se encontram vários bairros na cidade de Paço do Lumiar com
a administração do Prefeito Domingos Dutra. Esgotado o tempo destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que a inscrição do Deputado
Bira do Pindaré ficou transferida para a próxima Sessão e declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando a discussão em único turno, do Projeto de Lei
de Conversão nº 004/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania oriundo da Medida Provisória Nº 270/2018 (Mensagem nº 08/
2018), que altera a Lei nº 7.936, de 14 de julho de 2003, que cria o Fundo
Estadual para Habitação e Desenvolvimento Urbano. Com parecer
favorável da CCJC, o Presidente colocou em votação, o destaque da Emenda
de autoria do Deputado Eduardo Braide, concedendo-lhe a palavra para
discuti-la. Na sequência, foi submetido à deliberação do Plenário o
Requerimento verbal do Deputado Eduardo Braide para votação nominal
da referida Emenda, sendo rejeitado pelos votos dos Deputados Antônio
Pereira, Neto Evangelista, Paulo Neto, Hemetério Weba, Carlinhos
Florêncio, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Léo Cunha, Doutor Levi
Pontes, Sérgio Frota, Zé Inácio Lula, Fábio Macedo, Stênio Rezende,
Josimar Maranhãozinho, Rogério Cafeteira, Jota Pinto, Francisca Primo e
Edivaldo Holanda, que também rejeitaram a referida emenda. Em seguida,
o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei de Conversão que foi
aprovado contra os votos dos Deputados: Eduardo Braide, Wellington do
Curso, Sousa Neto, Edilázio Júnior, Max Barros e Andréa Murad. Em
primeiro turno, tramitação ordinária foram aprovados os Projetos de Lei
nº 032/18, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 12/18), que altera
a Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de
Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional do Poder Executivo Estadual e revoga dispositivos da Lei nº
9.299, de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a criação de cargos
efetivos das Carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, de Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle,
com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho
e o Projeto de Lei nº 048/18, também de autoria do Poder Executivo
(mensagem nº 18/18), que “institui o Programa de Atendimento Integral à
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar”, com parecer
conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Defesa dos
Direitos Humanos e das Minorias, acatando substitutivo. Na sequência, o
Presidente anunciou em primeiro e segundo turnos, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 025/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que
concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Reverendíssimo Pastor Gildenemir Lima de Sousa e suspendeu os trabalhos
para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se manifestasse
sobre ele. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o
Projeto foi aprovado. Desta forma foi o mesmo submetido à deliberação
do Plenário, aprovado e encaminhado a promulgação. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC, foi aprovado o
Projeto de Resolução Legislativa nº 014/2016, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Geraldo Demosthenes Siqueira, natural do Estado do Paraná. Na sequência,
o Parecer nº 130/2018, de autoria da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº
055/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, foi retirado da Ordem

do Dia a pedido do autor. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos
nºs: 151, 152,  171 e 172/2018, todos de autoria do Deputado Sérgio Frota,
encaminhando mensagem de congratulações à população dos Municípios
de Parnarama, Colinas, Codó e Bacabal, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de abril; 177/2018, de autoria do Deputado Fábio
Braga, para que seja realizada uma Sessão Solene em homenagem aos 65
Anos de existência do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial), no Maranhão, em data a ser agendada e o Requerimento nº 184/
2018, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, que requer depois de ouvido
o Plenário, que seja realizada Sessão Solene, para entrega dos Títulos de
Cidadão Maranhense aos Senhores Francisco José de Sousa Viana e Geraldo
Demosthenes Siqueira, no dia 05/07/2018, às 11 horas.  Em seguida, foram
submetidos a deliberação do Plenário o Recurso da Deputada Andréa
Murad contra a decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento nº 161/
2018, de sua autoria ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, para que envie cópia dos comprovantes com os gastos da
viagem que realizou para à Cidade de Curitiba em visita política e o Recurso
do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu
o Requerimento nº 169/2018, de sua autoria, ao Secretário de Estado de
Educação, Felipe Camarão, solicitando informações quanto aos endereços
das “mais de 700 escolas que passaram por alguma intervenção, reforma,
construção, revitalização ou manutenção pelo “Programa Escola Digna”.
Ambos os recursos foram rejeitados pela maioria do Plenário que votou
pela manutenção da decisão da Mesa. Por fim, foi anunciada a discussão
do Requerimento nº 182/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que sejam convidados a prestar esclarecimentos a esta Casa o
Tenente-Coronel Emerson Farias Costa, o Coronel Antônio Markus da
Silva Lima e o Major Jadiel Luís Sousa Rezende, na Sessão Plenária do dia
8 de maio, às 11 horas, acerca da expedição e cumprimento do memorando
circular nº 098/18, que determina à Polícia Militar do Maranhão, o
levantamento eleitoral de opositores ao Governo do Estado. Para discuti-
lo, manifestaram-se os Deputados Eduardo Braide, Max Barros e
Wellington do Curso. Essa votação foi encaminhada pelos Deputados
Wellington do Curso, Andréa Murad, Rogério Cafeteira, Bira do Pindaré,
Max Barros, Eduardo Braide e Edilázio Júnior. Nesse momento, o Deputado
Edilázio Júnior solicitou verificação de quórum. Confirmada a existência
de quórum regimental, o Deputado Eduardo Braide solicitou votação
nominal, para este Requerimento o que foi rejeitado pelos votos dos
Deputados: Antônio Pereira, Neto Evangelista, Paulo Neto, Hemetério
Weba, Carlinhos Florêncio, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Léo
Cunha, Doutor Levi Pontes, Sérgio Frota, Zé Inácio Lula, Fábio Macedo,
Stênio Rezende, Josimar Maranhãozinho, Rogério Cafeteira, Jota Pinto,
Francisca Primo e Edivaldo Holanda, que também rejeitaram o referido
Requerimento. O Requerimento nº 176/2018, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, foi transferido devido a ausência do autor em Plenário.
Submetido à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 185/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que seja encaminhada
mensagem de pesar à família do Desembargador Raimundo Liciano de
Carvalho, ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 23 de abril do ano em curso. Na forma regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs
186/2018, também de autoria da Deputada Andréa Murad; 187/2018, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda e 188/2018, de autoria do Deputado
Vinícius Louro. No primeiro horário do Grande Expediente estava inscrito
o Deputado Roberto Costa que declinou de usar a Tribuna. No tempo dos
Partidos e Blocos, a Deputada Andréa Murad falando pelo Bloco
Parlamentar de Oposição e pela Liderança deste Bloco, relatou sua
indignação com a negativa de seus pares a todo e qualquer requerimento de
informações do governo. Pela Liderança do Governo, o Deputado Rogério
Cafeteira refutou o pronunciamento da Deputada Andréa Murad sobre a
viagem do Governador Flávio Dino a Curitiba para visitar o ex-presidente
Lula. O Deputado Júnior Verde falando pela Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos Pelo Maranhão destacou sua luta pela convocação
dos subjudices. No Expediente Final não houve orador inscrito. 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, 26 de abril de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
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Professor Marco Aurélio - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Cabo Campos - Segundo Secretário, em exercício

Ata da Sessão Solene em comemoração aos 100 anos de
existência do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), realizada na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, no dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Presidente, em exercício, Deputado Zé Inácio Lula.

As onze e horas e trinta minutos, o Presidente em exercício,
Deputado Bira do Pindaré, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declarou aberta a sessão solene em comemoração aos 100 anos de
existência do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), convocada por meio do Requerimento nº 041/2018, de autoria,
convidando para compor a Mesa: o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Maia,
Procurado Geral do Estado, neste ato representando o Excelentíssimo
Senhor Flávio Dino, Governador do Estado do Maranhão;  Professora
Dorivan Câmara, Pró-Reitora de Ensino da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), representando a Magnifica Reitora Professora Nair
Portela; Professora Jaqueline Demétrio, Diretora do Curso de Direita da
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA); Senhor Fabrício Campos
Dias,  Procurador Chefe  da Advocacia Geral da União; Senhor Emanuel
Pereira Accioly,  Subdefensor Geral do Estado, neste ato representando a
Defensoria Pública do Estado do Maranhão; Senhora Oriana Gomes, Juíza
e Professora do Curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA); Senhor João Batista Ericeira, Diretor da Escola de Advocacia da
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, neste ato
representando a Ordem de Advogados do Brasil; Senhor Raimundo Campos
Filho, Coordenador do Curso de Direito da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA). Em ato contínuo, falando em nome da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, ouviu-se o Deputado Bira do Pindaré,
que teceu um breve histórico do Curso de Direito da UFMA, destacando
sua importância acadêmica e social. Na sequência, o Deputado Zé Inácio
Lula se pronunciou, homenageando todos os professores da UFMA e
destacando a importância do Curso de Direto para formação dos
movimentos sociais e da militância em Direitos Humanos. Em seguida, o
presidente concedeu a palavra ao Senhor Raimundo Campos Filho, que
fez uma breve retrospectiva histórica da trajetória do Curso de Direito da
UFMA. Com a palavra, o Senhor João Batista Ericeira relatou fatos
marcantes na história do Curso de Direito da UFMA, relembrando as
colações de grau realizadas na Assembleia Legislativa do Maranhão. Na
Tribuna, o Deputado Eduardo Braide rememorou seus tempos de estudante
e destacou a importância do curso de Direito em sua vida, declarando sua
eterna gratidão a seus professores e todos aqueles que fazem parte do
Curso de Direito da UFMA. Na sequência, a Professora Dourivan Câmara
destacou a importância desta solenidade e agradeceu pelo reconhecimento.
Para concluir, o Presidente teceu suas considerações finais. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida
e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel,
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 25 de abril de 2018. Deputado
Zé Inácio Lula - Presidente em exercício.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 452/2018, de 27 de abril de 2018, exonerando WELLINGTON
FERREIRA COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Auxiliar
de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de maio do ano em curso.

Nº 453/2018, de 27 de abril de 2018, exonerando RICARDO
FRAZÃO CONCEIÇÃO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 454/2018, de 27 de abril de 2018, exonerando ADALBERTO
COTRIM CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Auxiliar

de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de maio do ano em curso.

Nº 455/2018, de 27 de abril de 2018, nomeando JOSÉ ARÃO
RIBEIRO FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Auxiliar
de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de maio do ano em curso.

Nº 456/2018, de 27 de abril de 2018, nomeando JOSÉ
FRANCISCO PEREIRA FERREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 457/2018, de 27 de abril de 2018, nomeando LEANDRO
AIRES LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Auxiliar de
Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de maio do ano em curso.

Nº 458/2018, de 02 de maio de 2018, nomeando SAFIRA VIEIRA
PINHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 12 de abril do ano em curso.

Nº 459/2018, de 02 de maio de 2018, exonerando SILVIO ARLEY
BRITO FONSECA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
maio do ano em curso.

Nº 460/2018, de 02 de maio de 2018, nomeando EREMITA
BARROS LOURA BRITO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 461/2018, de 02 de maio de 2018, exonerando MARIA IZABEL
TRINDADE RODRIGUES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de maio do ano em curso.

462/2018, de 02 de maio de 2018, nomeando JOSE GLAUCIO
JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
maio do ano em curso.

Nº 463/2018, de 02 de maio de 2018, exonerando SIRLENE
MENDES DE AZEVEDO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de maio
do ano em curso.

Nº 464/2018, de 02 de maio de 2018, nomeando MAYRON
GOMES SILVA SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
maio do ano em curso.

Nº 465/2018, de 02 de maio de 2018, exonerando GERALDO
NASCIMENTO JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
maio do ano em curso.

Nº 466/2018, de 02 de maio de 2018, nomeando LEVI MARTINS
DE ALBUQUERQUE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
maio do ano em curso.

Nº 467/2018, de 02 de maio de 2018, exonerando FRANCISCA
DAS CHAGAS DE SOUZA ABREU, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e LUIZA CAROLINA BERNIZ
ARAGÃO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de maio do
ano em curso.

Nº 468/2018, de 02 de maio de 2018, nomeando TALITA LEITE
DIAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar
Especial e HUDSON SILVA MACEDO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 469/2018, de 02 de maio de 2018, exonerando IVANIA
GOMES DE OLIVEIRA LIMA, MARIA CELESTE GUSMÃO
PINHEIRO, PEDRO TACONES DA SILVA COSTA e VITORIA
MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
maio do ano em curso.
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2018,
ÀS  10 HORAS E 40 MINUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE, em exercício
ANTÕNIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
EDILÁZIO JÚNIOR  (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO

LEGISLATIVA Nº 025/2018  – CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuem Beckman”, ao Reverendíssimo Pastor GILDEMIR
LIMA DE SOUSA.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: 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.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

P O R T A R I A   Nº 366/2018

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 429/2018-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA GUIMARÃES,

matrícula nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL, matrícula nº
1647858, ambas lotadas na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços
nº 059/2017-ALEMA, para contratação de empresa para serviços logístico
e operacional na organização de Eventos, destinada 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 367/2018

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 429/2018-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA GUIMARÃES,

matrícula nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL, matrícula nº
1647858, ambas lotadas na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços
nº 058/2017-ALEMA, para contratação de empresa para serviços logístico
e operacional na organização de Eventos, destinada 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 368/2018

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 429/2018-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA GUIMARÃES,

matrícula nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL, matrícula nº
1647858, ambas lotadas na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços
nº 057/2017-ALEMA, para contratação de empresa para serviços logístico
e operacional na organização de Eventos, destinada 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 369/2018

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 429/2018-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA GUIMARÃES,

matrícula nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL, matrícula nº
1647858, ambas lotadas na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços
nº 043/2017-ALEMA, para aquisição de material de consumo na espécie
“Material Gráfico e Placas de Homenagem” (Lotes 8, 9 e 10),  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
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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 370/2018

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 429/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA GUIMARÃES,
matrícula nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL, matrícula nº
1647858, ambas lotadas na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços
nº 042/2017-ALEMA, para aquisição de material de consumo na espécie
“Material Gráfico e Placas de Homenagem” (Lotes 8, 9 e 10),  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 371/2018

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 429/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA GUIMARÃES,
matrícula nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL, matrícula nº
1647858, ambas lotadas na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto do Contrato nº 031/2014-
ALEMA, para prestação de serviços de locação de veículos, em regime de
diária, com condutor e quilometragem livre,  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 372/2018

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 429/2018-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ANDRÉ MAURÍCIO

DAMASCENO FERREIRA, matrícula nº 1642545 e ANNE GRASIELLE
CAMPOS SANTOS MEMÓRIA, matrícula nº 1643659, ambos lotados
na Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor
e Substituto do Contrato nº 36/2017-ALEMA, para contratação de empresa
especializada na locação de 14 (quatorze) equipamentos reprográficos
digitais e um scanner, com fornecimento e instalação de equipamentos,
inclusos consumíveis e peças, 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 373/2018

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 429/2018-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 do Contrato nº 029/
2017-ALEMA, para prestação de serviços de engenharia para urbanização,
reforma e ampliação de ambientes na Sede Social 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 374/2018

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 429/2018-DA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,

matrícula nº 1646314 e DANIELSON VIANA PEREIRA, matrícula nº
1392364, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem,
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respectivamente, como Gestor e Substituto do Contrato nº 18/2014-
ALEMA, para prestação de serviços de jardinagem e paisagismo
objetivando a manutenção e conservação de toda área verde do Edifício
Sede e Sede Social 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 375/2018

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 429/2018-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 do Contrato nº 03/
2013-ALEMA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos equipamentos do sistema de ar-condicionado e refrigeração,
com fornecimento de peças e materiais 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 376/2018

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 429/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores LUIS CARLOS MENA BARRETO
DE AZEVEDO, matrícula nº 897652 e VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto
do Contrato nº 13/2017-ALEMA, para prestação de serviços de elaboração
de estudos e projetos de arquitetura e engenharia, resultando nos projetos
básico e executivo, para a construção do edifício do complexo de serviços,
para 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 377/2018

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 429/2018-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 do Contrato nº
16/2016-ALEMA, para prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva e atendimento a chamadas de emergência, com fornecimento de
peças, para 05 (cinco) elevadores de passageiros e 02 (dois) plataformas
elevatórias verticais, 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 378/2018

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 429/2018-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 do Contrato nº 007/
2017-ALEMA, para prestação de serviços de perfuração, revestimento e
equipamento de poço tubular e implantação de reservatório elevado,
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
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P O R T A R I A   Nº 379/2018

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 429/2018-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 do Contrato nº 01/
2015-ALEMA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva com o fornecimento de peças e materiais para o sistema de ar-
condicionado Set Free Inverter VRV/VRF do Complexo de Comunicação
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 418/2018

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 Processo
Administrativo nº 1069/2018-ALEMA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ALESSANDRO MONTEIRO

DA SILVA, matrícula nº 1627538 e ANTONIO AZEVEDO NETO,
matrícula nº 1624345, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato nº 10/2018 que entre si celebram, Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa LINKCON EIRELI-
EPP., 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, 03 de
maio de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

TERMO DE ANULAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 5526/2017-AL. Nos termos do artigo 49, caput,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, DECIDO ANULAR o Pregão
presencial em epigrafe, que tem por objeto o: Registro de preços, visando
a contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e
substituição de vidros, com fornecimento de materiais para atender às
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, localizado
na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Calhau, Sítio Rangedor, São
Luís/MA, com base no parecer da procuradoria nº 264/2018 - PGA. São
Luís, 02 de maio de 2018. Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO.
Presidente.
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