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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/05/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.05.2018

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

1. PROJETO DE LEI Nº 032/18, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 12/18), QUE “ALTERA A LEI
ESTADUAL Nº 9.664, DE 17 DE JULHO DE 2012, QUE DISPÕE
SOBRE O PLANO GERAL DE CARREIRAS E CARGOS DOS
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E
FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – PGCE E
REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL Nº 9.299, DE 23 DE
NOVEMBRO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE
CARGOS EFETIVOS DAS CARREIRAS DE ESPECIALISTA EM
POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE FINANÇAS E
CONTROLE, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL”.
- COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO. –
RELATOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE.

2. PROJETO DE LEI Nº 048/18, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 18/18), QUE “INSTITUI O
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À MULHER EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR”. - COM
PARECER EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, ACATANDO
SUBSTITUTIVO. – RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO
CAFETEIRA.

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

3. 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.

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

4. 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.

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR GERALDO DEMOSTHENES SIQUEIRA, NATURAL
DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO.

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. 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.

7. 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.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
CONCEDE A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. COM
SUBSTITUTIVO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. 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 DO DIA 26/04. DEVIDO AUSÊNCIA DO
1º AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO). E DOS DIAS 02 E 03/
05/18, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

10. 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



SEGUNDA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2018                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
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.

11. 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.

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

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

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

15. REQUERIMENTO Nº 194/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
MORROS, PELA PASSAGEM DE SEU 120º (CENTÉSIMO

VIGÉSIMO) ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO.

16. REQUERIMENTO Nº 195/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PEDREIRAS, PELA PASSAGEM DO SEU 98º (NONAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO.

17. REQUERIMENTO Nº 196/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GRAJAÚ, PELA PASSAGEM DO SEU 207º (DUCENTÉSIMO
SÉTIMO) ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO.

18. REQUERIMENTO Nº 197/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
RIACHÃO, PELA PASSAGEM DO SEU 183º (CENTÉSIMO
OCTOGÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE
ABRIL DO CORRENTE ANO.

19. REQUERIMENTO Nº 198/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, PELA PASSAGEM DE
SEU 69º (SEXAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE
ABRIL DO CORRENTE ANO.

20. REQUERIMENTO Nº 199/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADA PARA O DIA
12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, SESSÃO SOLENE PARA A
COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA SBB (SOCIEDADE
BÍBLICA DO BRASIL).

21. REQUERIMENTO Nº 200/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 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 RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/2018, DE
SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 07/05/2018 – SEGUNDA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 097/18, de autoria do Poder Judiciário,

que altera a Lei Estadual Nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 098/18, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a isenção de cobrança da taxa
de estacionamento por hospitais aos pacientes submetidos à sessão de
quimioterapia.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/18,
de autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Celson Mody, Cantor e Intérprete da
Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029/18,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Empresário Antônio Apolônio de Alencar.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Ministro do
Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso.
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ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. 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 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 03 DE MAIO DE 2018.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - 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
DR. LEVI PONTES – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JOTA PINTO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 032 / 18

São Luís, 02  de maio  de 2018.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Proposta de Emenda
Constitucional que tem por finalidade dar nova redação ao art. 19, § 9º
da Constituição do Estado do Maranhão.

É consabido que a Administração Pública de qualquer dos
Poderes, por determinação constitucional (art. 37, caput da Constituição
da República e art. 19 da Constituição Estadual), deve observar aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

No que diz respeito à relação entre o princípio da impessoalidade
e o princípio da publicidade, a Constituição Federal estabelece, em seu
artigo 37, §1º, que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.

Nessa perspectiva, o Ministério Público Estadual e o Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão solicitaram a alteração da redação
do artigo 19, §9º da Constituição Estadual com vistas a excluir qualquer
possibilidade de denominação de obras e logradouros públicos com
nomes de pessoa viva.

Em atenção ao pleito e considerando que o rigor do dispositivo
constitucional que assegura o princípio da impessoalidade (art. 37,
§1º) vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de
orientação social, a presente Proposta de Emenda à Constituição
Estadual objetiva alterar a redação do artigo 19, §9º da Constituição do
Estado do Maranhão a fim de tornar coibir a denominação de obras e
logradouros públicos com nomes de pessoa viva.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta em apreço, materializada na realização do
princípio da impessoalidade, minha expectativa é de que o digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

 Agradeço, antecipadamente, aos Nobres Deputados e
Deputadas pela apreciação e aprovação desta Proposta de Emenda
Constitucional.

Atenciosamente,
FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 005 / 18

Dá nova redação ao parágrafo nono do art. 19 da
Constituição do Estado do Maranhão.

Art. 1º O art. 19 da Constituição do Estado do Maranhão
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19 ..................................................................................
(...)
§ 9º É proibida a denominação de obras e logradouros
públicos com o nome de pessoas vivas.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 097 / 18

Altera a Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro de
2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá
outras providências.

Art. 1º Os itens 13.2; 13.3; 13.5; 13.7; 13.9.1; 13.9.5; 13.9.6;
13.10; 13.10.5;  13.13.9; 13.14.3; 13.16; 13.21; 13.21.1; 13.21.2; 13.23;
14.1.2; 14.1.3; 14.1.4; 14.1.6; 14.3.3; 14.3.4; 14.6.9; 14.9; 15.8.1; 15.11.9;
15.3; 16.5; 16.6; 16.13.1; 16.13.2, 16.14.1; 16.14.2; 16.14.3; 16.14.4;
16.22.4; 16.25.9; 16.26; 16.26.1; 16.27; 16.27.1;  16.36; 16.37; 17.10;
18.4; 18.7; 18.11, das Tabelas anexas à Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de
dezembro de 2009, passam a vigorar conforme anexo do art. 4º desta Lei.

Art. 2º Ficam acrescentados os itens 13.9.7;13.16.1,13.16.2;
13.17.4.1; 13.24; 13.25; 13.26; 13.27; 14.5.5,  14.10; 14.10.1; 14.11; 15.1;
15.7.1; 15.7.2; 15.7.3;15.8.1.1; 15.8.1.2; 15.15; 15.16; 15.16.1; 15.17;
15.18; 15.18.1; 15.19; 15.20; 15.21; 16.2.1; 16.15.2; 16.15.3; 16.15.4;
16.22.6; 16.22.7; 16.38; 16.39; 16.40; 16.41; 16.42, 16.43; 17.10.1; 17.10.2;
17.10.3; 17.10.4, 17.11; 17.12, conforme anexo do art. 4º desta Lei.

Art. 3º. Ficam revogados os itens 13.12.2, 15.10.3, 16.24.3, 17.5.3,
16.19.2, 16.32, das Tabelas da Lei nº. 9.109, de 29 de dezembro de 2009.

Art. 4º. As tabelas de XIII a XVIII de emolumentos referentes aos
itens13.1.1 a 18.12, da Lei nº. 9.109, de 29 de dezembro de 2009, passam
a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 5º. Ficam alterados o § 2º do artigo 13; e o § 2º do artigo
26, da Lei 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que passará vigorar com
a seguinte redação:

I – Art. 13..., § 2º - Para a isenção prevista no inciso IX as
entidades e instituições ali referidas deverão comprovar,
cumulativamente, o seu funcionamento há pelo menos um ano
ininterrupto; o título de utilidade pública concedido por lei municipal,
estadual ou federal; e a previsão no estatuto do não recebimento de
qualquer tipo de remuneração por parte de seus dirigentes.

II -  Art. 26..., § 2º  - Existindo custas ou despesas processuais
finais a recolher, de valor igual ou inferior a R$ 300,00 (trezentos reais)
na comarca de São Luís; igual ou inferior a R$ 200,00 (duzentos reais)
nas comarcas de entrância intermediária e; igual ou inferior a R$ 100,00
(cem reais) nas comarcas de entrância inicial, o contador judicial, ou
quem lhe exerça as funções, lançará os dados da dívida em sistema
informatizado do FERJ, autorizando eletronicamente a baixa e o
arquivamento do processo.

Art. 6º. Fica alterado o art. 37, da Lei 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, com a seguinte redação:

I – Art. 37. O limite geral máximo das custas judiciais é de R$
10.441,20 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte
centavos), e dos emolumentos extrajudiciais é de R$ 14.742,10 (Catorze
mil, setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), no Estado do
Maranhão.

Art. 7º. Fica alterado o artigo 38 a Lei 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, que passa a vigorar com seguinte redação:

I - Art. 38. Os valores das faixas de referência, das custas e dos
emolumentos, constantes das tabelas anexas a esta Lei e o seu limite
geral, assim como os limites estabelecidos no § 2º do art. 26 desta
mesma Lei poderão ser reajustados, uma vez por ano, através de
resolução do Tribunal de Justiça, com base na variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE ou por outro indexador oficial que
venha a substituí-lo.

Art. 8º. Fica acrescentado o artigo 3º-C a Lei 9.109, de 29 de
dezembro de 2009, com a seguinte redação:

I – Art. 3º-C - O fato gerador dos emolumentos, caso ainda não
recolhidos e apurados em auditoria, será a data da notificação para
pagamento, devendo ser utilizada a tabela de emolumentos do ano
vigente.

Art. 9º. O reajuste a que se refere o art. 38 da Lei 9.109/2009,
decorrente de perda inflacionária do ano de 2018, não será aplicado à
tabela de emolumentos para o exercício fiscal de 2019.

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI Nº 098 / 18

Dispõe sobre a isenção de cobrança da taxa de
estacionamento por hospitais aos pacientes
submetidos à sessão de quimioterapia.

Artigo 1º - Ficam dispensados de pagamento das taxas
referentes ao uso de estacionamento, cobradas por hospitais do Estado,
os pacientes que estiverem submetidos à sessão de quimioterapia.

Parágrafo único – A gratuidade a que se refere o caput será
efetivada mediante apresentação de documentos emitidos pelos
hospitais aos pacientes e/ou acompanhante.

Artigo 2º - O período de permanência do veículo no
estacionamento dos estabelecimentos a que se refere o artigo 1º, enquanto
durar a sessão, deve ser gratuito.
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Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 24 de abril de 2018. - Sergio Frota -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A quimioterapia, um dos alicerces no tratamento do câncer,
consiste na utilização de medicamentos que atuam principalmente,
com o objetivo de destruir ou inibir seu desenvolvimento.

Dependendo do tipo da doença, o paciente pode precisar de
quimioterapia até cinco vezes ao mês, com duração de até sete horas
por sessão. Durante o período em que o paciente se submete aos
tratamentos, o estacionamento é cobrado sem interrupções, tornando
o valor muito caro e inviável.

É inadmissível que um paciente, passando por um período
extremamente desgastante para sua saúde, ainda tenha que arcar com
valores excessivos para estacionar seu veículo durante sua permanência
no hospital para a realização de seu tratamento.

O objetivo desta propositura é, portanto, isentar a cobrança
de estacionamento para pacientes já debilitados, que sejam submetidos
a sessões de quimioterapia. Sendo assim, conto com os Nobres Pares
para aprovação desta proposição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de maio de 2018. - Sergio Frota -
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 029 / 18

CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao
Empresário Antônio Apolônio de Alencar.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Empresário Antonio Apolônio de Alencar, natural do Município de
Pio XII, Estado do Piauí.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 03 de maio de 2018. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

Antonio Apolônio de Alencar nasceu em 24 de junho de 1948
em Pio IX no estado do Piauí.

É um empresário caxiense de sucesso. Entre seus
empreendimentos empresariais destacam-se o comércio de materiais
de construção, vidraçaria, carnes de qualidade, e a criação de gado
bovino. Como pecuarista, foi Presidente da Associação dos Criadores
de Caxias onde prestou relevantes serviços a esse ramo da Agricultura.
No ramo de material de construção, foi proprietário do Shopping das
Construções; em vidraçaria, é proprietário do Shopping dos Vidros.
No ramo de carne, é proprietário do Shopping das Carnes.

Casado com a senhora Maria de Lourdes Bezerra de Alencar
com a qual tem quatro filhos, Ireneide Maria Bezerra de Alencar,
Professora e Advogada, atualmente, Coordenadora do Procon em Caxias;
Ironaldo José Bezerra de Alencar, Empresário e Político. Ironaldo foi
Vereador de Caxias por quatro mandatos e Presidente da Câmara
Municipal de Caxias por cinco legislaturas; Ismênia Maria Bezerra de
Alencar Empresária no ramo de Móveis Planejados e Administradora
de Empresas; Irowagner Apolônio Bezerra de Alencar, Empresário no
ramo de Construção Civil e Administrador de Empresas, Além dos
quatro filhos, Apolônio, como é conhecido em Caxias, terra que adotou
para viver e trabalhar, tem dez netos.

Antonio Apolônio de Alencar chegou a Caxias em 1972
trazendo na bagagem um grande sonho: Trabalhar e contribuir para o
desenvolvimento econômico, social e político da Terra de do Poeta
Antonio Gonçalves Dias, e ajudar na preservação dos títulos de nobreza
cultural desta terra, cognominada “Princesa do Sertão Maranhense”.
Ele trabalhou, contribui e contribui, e, o sonho se fez vida, vida esta,
que é cada dia mais patente, mais presente e mais viva em vários
setores da economia, da política e da cidade de Caxias.

Pelo seu empreendedorismo e responsabilidade social em
Caxias, Apolônio recebeu da Câmara Municipal de Caxias o honroso
título de Cidadão Caxiense.

Antonio Apolônio de Alencar foi Presidente do Rotary Clube
de Caxias, do Clube dos Diretores Lojistas (CDL) e Venerável da Loja
Maçônica Cruzeiro do Sul.

Ao chegar a Caxias em 1972, Apolônio foi pioneiro em vendas
a crédito de porta em porta facilitando e flexibilizando a aquisição de
utilidades do lar e outros bens de consumo à comunidade caxiense.
Sertanejo calejado com na vida do agreste piauiense, Apolônio chegou
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à cidade de Caxias para desbravar um ramo comercial ainda intocado.
Desbravou e fez sucesso de vendas de redes de porta em porta,
suprindo necessidades e trazendo satisfação a todos que se tornaram
seus clientes que se tornaram amigos.

Chefe político, Antonio Apolônio de Alencar coordenou todas
as campanhas que elegeram seu filho Ironaldo José Bezerra de Alencar
a Vereador de Caxias. Amigo de todos os caxienses, Apolônio fez da
amizade a sua arma para eleger Ironaldo, sendo o slogan de todas as
campanhas vitoriosas, “Nossa arma é a amizade”.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de maio de 2018. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030 / 18

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Ministro do Supremo Tribunal
Federal Luís Roberto Barroso

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel

Beckman” ao excelentíssimo senhor Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Luís Roberto Barroso.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PLANÁRIO “MANUEL BACKMAN” EM 03 DE MAIO DE 2018
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Biografia

Em 11 de março de 1958 nascia o filho de Roberto Bernardes
Barroso e Judith Luna Soriano Barroso. Chamado de Luís Roberto
Barroso, o menino de Vassouras, no Rio de Janeiro, tornou-se bacharel
em direito, professor em universidades da área e agora está como um
dos 11 ministros atuantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Luís Roberto Barroso formou-se em direito pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 1980. O mestrado, por sua
vez, veio pela Yale Law School, nos Estados Unidos. De volta ao
Brasil, concluiu o doutorado em Direito Público, na UERJ.

Considerado um dos mais renomados constitucionalistas da
atualidade, o Ministro Barroso é autor de importantes obras jurídicas
como Direito Constitucional Internacional (coautoria com Carmen
Tibúrcio), O Novo Direito Constitucional Brasileiro, A Dignidade da
Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo, obtendo
reconhecimento ate mesmo internacionalmente pelo seu trabalho.

Como Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto
Barroso tem se notabilizado por suas posições vanguardistas, em
especial no combate corrupção e impunidade, a exemplo de seu voto a
favor da execução da pena após a condenação instância, validação da
colaboração premiada e racionalização do foro privilegiado, limitando-
o a crimes cometidos no exercício do cargo público.

Por todas essas razões, tendo em vista sua contribuição para o
direito e sociedade brasileira, compreendemos que Sua Excelência o
Ministro Luís Roberto Barroso faz jus a respectiva comenda deste
Poder.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PLANÁRIO “MANUEL BACKMAN” EM 03 DE MAIO DE 2018
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 194 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à

população do município de Morros, pela passagem de seu 120º
(centésimo vigésimo) aniversário no dia 28 de abril do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 02 de maio de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.05.18
EM: 04.05.18

REQUERIMENTO Nº 195 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Pedreiras, pela passagem de seu 98º
(nonagésimo oitavo) aniversário no dia 27 de abril do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 02 de maio de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.05.18
EM: 04.05.18

REQUERIMENTO N° 196 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de,
após ouvir o Plenário, que seja registrado nos anais da Assembléia
Legislativa a Passagem do 207º aniversário do Município de Grajaú
– MA., comemorado no último dia 29 de abril de 2018.

Requeiro, ainda, por oportuno, que sejam enviadas mensagens
de congratulações ao Prefeito, Mercial Arruda, extensivas a todo o
povo do Município de Grajaú, bem como ao Presidente da Câmara de
Vereadores, Antônio Carvalho Neto, pela passagem de mais um ano
de aniversário daquele importante município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 02 de maio 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. 07.05.18
EM: 04.05.18

REQUERIMENTO N° 197 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de,
após ouvir o Plenário, que seja registrado nos anais da Assembléia
Legislativa a Passagem do 183º aniversário do Município de Riachão
– MA., comemorado no último dia 29 de abril de 2018.

Requeiro, ainda, por oportuno, que sejam enviadas mensagens
de congratulações ao Prefeito, Joab da Silva Santos, extensivas a
todo o povo do Município de Riachão, bem como ao Presidente da
Câmara de Vereadores, Aruilton Alves Paz, pela passagem de mais
um ano de aniversário daquele importante município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 02 de maio de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.05.18
EM: 04.05.18

REQUERIMENTO N° 198 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a mesa, seja enviada mensagem de Congratulações ao Município
de Candido Mendes - Maranhão, pela comemoração da passagem
dos seus 69 anos (Sessenta e Nove) anos de emancipação política,
que ocorre nesta quarta-feira (2) de maio.

Almejamos que as conquistas do município sejam sempre em
prol de todos, demonstrando que cabe a nós fazermos o amanhã, na
incessante busca do caminho correto por um município mais digno
com os direitos cada vez mais concretizados.

Parabéns a todos que cumprem o seu dever, sempre fazendo o
melhor; também aqueles que buscam novas ideias e aceitam os desafios.
É com essa ideologia que alcançaremos os objetivos, deslumbrando o
sucesso dia após dia.

Um passado de glórias, um presente de desafios, um futuro
promissor. São 69 anos de muita história e conquistas. Nossas
felicitações à população que constrói e colabora a cada dia para o
desenvolvimento deste belo município.

Parabéns Cândido Mendes pelo seu aniversário! A cada
munícipe que tem ajudado a construir sua belíssima história.

Plenário “Gervásio dos Santos do Palácio MANOEL
BEQUIMÃO”.  Em São Luís, 02 de maio de 2018. - Raimundo Soares
Cutrim - Deputado Estadual – PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.05.18
EM: 04.05.18

REQUERIMENTO N° 199 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja agendado para o dia
12 de julho do corrente ano, sessão solene para a comemoração dos 70
anos da SBB (Sociedade Bíblica do Brasil).

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 02 de maio de 2018. - Edivaldo Holanda
- Deputado Estadual - PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.05.18
EM: 04.05.18

REQUERIMENTO Nº 200 / 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 Resolução Legislativa nº 030/2018,
de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 03 DE MAIO DE 2018. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.05.18
EM: 04.05.18

INDICAÇÃO Nº 296 / 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 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Sr. Antônio Araújo, solicitando a recuperação asfáltica da Rua 1 (um)
do Conjunto Jardim de Fátima, nesta cidade.

A presente indicação é oriunda de solicitação dos moradores
da região, que estão sendo prejudicados em razão dos inúmeros
transtornos causados pelas péssimas condições das ruas do supracitado
bairro.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos a
pavimentação asfáltica das ruas do Conjunto Jardim de Fátima,
especialmente a Rua 1 (um), que encontra-se com uma grande
quantidade de buracos e erosões que causam contratempos e dificultam
a trafegabilidade e o acesso de pedestres, meios de transporte,
principalmente no período chuvoso.

A implantação de uma melhor infraestrutura viária no Jardim
de Fátima irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma
melhora significativa nas condições de vida da população que reside no
bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 26 de abril de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 297 / 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 Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Junior, para que determine ao setor
competente que promova o asfaltamento da Rua dos Faveiros, bairro
São Francisco, próximo ao prédio do antigo Hotel São Francisco.

A via em comento encontra-se em grande grau de desgaste,
praticamente não se visualiza mais qualquer asfaltamento, ressalta-se
que há grande transito de veículos e pedestres na região. Desta forma,
frente as dificuldades apresentadas pela população e com vistas a que
se possa garantir a continuidade da transito de veículos pela localidade,
juga-se de grande relevância a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
abril de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 298 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, o
senhor Luís Fernando, para que determinem a recuperação da malha
asfáltica das vias da Chácara Itapiracó, município São José de Ribamar.

A presente indicação justifica-se frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as vias, praticamente intransitáveis, que
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em razão do acentuado período chuvoso encontram-se em estado
calamitoso. Tal condição dificulta de sobremaneira o deslocamento da
população. Diante da situação verificada, entende-se de elevada
importância a recuperação asfáltica na Chácara Itapiracó, a fim de que
se possa possibilitar uma plena mobilidade aos que transitam pela
região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de abril de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 299 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente que seja viabilizada escola de ensino fundamental na área
do Gapara, no município de São Luís, a ser gerida pela prefeitura
municipal.

A presente indicação atende solicitação da comunidade, os
bairros que compõe a área do Gapara carecem de local adequado ao
ensino fundamental às crianças que residem na região. Entendendo que
educação é dever de todo o governo, busca-se com a presente indicação
que, por meio do Governo do Estado, se viabilize a implantação de
uma escola de ensino fundamental na área do Gapara, a ser gerida pela
prefeitura de São Luís, em conformidade com as atribuições
estabelecidas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
maio de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 300 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda Junior, a fim de que determine a instalação de
contêiner para a coleta sistemática dos resíduos sólidos na orla da
laguna do Bacanga, ao lado da Av. Tomaz de Aquino Andrade, no bairro
do Sá Viana.

A presente indicação atende solicitação da comunidade, os
moradores do Sá Viana buscam um espaço adequado para o deposito
dos resíduos produzidos pelas residências e comércios da região,
especialmente na área próxima à orla da laguna do Bacanga. De tal
forma, entende-se por oportuna e necessária a instalação de contêiner,
a fim de que se possibilite uma coleta sistemática dos resíduos sólidos
da comunidade, evitando desta forma que a laguna do Bacanga volte a
sofrer com o deposito de lixo às suas margens.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 301 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa
Excelência, após apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao

Ilustríssimo Senhor Superintendente do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Senhor Maurício Abreu
Itapary, solicitando que sejam adotadas, pelo IPHAN, as providências
legais e administrativas no sentido de promover o estudo de viabilidade
para o tombamento da Catedral de Nosso Senhor do Bonfim, localizada
no Município de Grajaú/MA.

Considerada uma joia da arquitetura maranhense, com seu estilo
europeu e seus ricos detalhes, a Catedral de Nosso Senhor do Bonfim
foi erguida sob a coordenação do frei Gentil Gianellini, da ordem dos
capuchinhos, há mais de 70 (setenta) anos, sendo um importante
símbolo da fé católica na região central de nosso Estado, e encantando
os visitantes pela sua beleza e imponência.

Dessa maneira, e considerando a importância histórica e cultural
da Catedral de Nosso Senhor do Bonfim, justificamos a presente
proposição para reconhecê-la e tombá-la como patrimônio histórico
nacional.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 02 de maio de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JOTA PINTO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Com a palavra, o Deputado Jota Pinto.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, na sessão de ontem, assisti
atentamente ao debate aqui entre vários deputados sobre a questão da
educação no estado do Maranhão e me chamou atenção, Deputado
Fábio Braga, eu procurei exatamente verificar o que o governo do
Estado vem fazendo na educação do estado do Maranhão. Para minha
boa surpresa, eu peguei alguns dados importantes, que é importante
esta Casa e todos que nos assistem pelas redes sociais e TV Assembleia,
saibam aquilo que o governo do Estado e o Secretário Felipe Camarão
vêm fazendo pela educação. Eu queria desde já parabenizar o Deputado
Stênio por ter à frente da Secretaria um secretário do DEM, que é o
Felipe Camarão. E para a nossa boa surpresa, foi verificado que nesse
governo foram concluídas 203 obras na área da educação, entre reparos,
recuperações, construções, obras importantes para a educação no estado
do Maranhão, a exemplo da escola João Mohana, totalmente recuperada,
além de obras a entregar em 2018. São 40 obras a serem entregues,
Presidente, ainda em 2018, sendo que agora, neste mês, em São Luís
serão entregues sete novas escolas totalmente recuperadas, a exemplo
da Escola Estefânia Rosa Silva. São também dez obras concluídas do
IEMA, investimento de 21,6 milhões só de IEMA no estado do
Maranhão, a exemplo de Matões. Outro dado importante é que tem
ainda mais nove IEMAs a serem entregues, Deputado Júnior Verde
ainda este ano, a exemplo de Presidente Dutra, Coroatá, São Vicente,
São Domingos do Maranhão, Chapadinha, Dom Pedro, São Mateus,
Santa Helena e Colinas. Outro dado interessante é referente ao Núcleo
da Educação Infantil, uma obra totalmente já concluída com um
investimento de 3,6 milhões. E ainda a exemplo da Escola Professor
Raimundo José Pereira da Silva, tem mais oito obras do Núcleo de
Educação Integral a serem entregues em 2018 nos municípios de Viana,
Zé Doca, Codó, Vargem Grande, Açailândia, Santa Inês, Santa Luzia e
Pinheiro. As Escolas Dignas, eu estava curioso para saber quantas
foram, são 77 obras concluídas já em 2028, um investimento de mais
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de 27 milhões, a exemplo da Escola Municipal Bonifácio no município
de Riachão. Então são muitas obras já concluídas e entregues pelo
Governo do Estado. Ainda em 2018, pelas informações que eu tenho,
tem 26 obras para serem entregues em 2018. Um investimento,
Deputado Levi, de mais de nove milhões, nos municípios de Fernando
Falcão, Penalva, Serrano do Maranhão, Arame, Jenipapo dos Vieiras,
Lima Campos, Turiaçu, Formosa da Serra Negra, Bequimão, Gonçalves
Dias, Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Santa Quitéria do Maranhão,
São Vicente, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Belágua, Maracaçumé e
Pirapemas. E na área de esporte e lazer, são quatro obras concluídas, a
exemplo do Ginásio Costa Rodrigues, que para todos que praticam
esportes era um sonho ter essa obra totalmente recuperada. Mas, em
2018 ainda, tem mais cinco centro esportivos para serem entregues, a
exemplo de João Lisboa, Amarante, o Castelão que estão trabalhando
as melhorias do estádio, o reforço estrutural como no Ginásio Carlos
Jansen em Timon, e o Campo Krikati em Montes Altos. Então são
muitas obras que forem entregues neste Governo. Então eu faço esse
relato, Deputado Levi, para mostrar que o Governo fez muito na área
da educação. Eu até digo que uma grande revolução na área da educação
quando você entrega escolas dignas, escolas de que os pais têm gosto
de levar seus filhos para essas escolas. E aqui eu quero mais uma vez
parabenizar o Secretário Felipe Camarão pela sua competência, pelo
seu compromisso com a educação no Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Com a palavra o Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, vou usar a
palavra, nesta manhã, para falar de um fato absurdo que vem
acontecendo no município de Paulo Ramos. Servidores excedentes em
Paulo Ramos denunciam abusos do Prefeito. O Prefeito quer demitir
sessenta e duas pessoas. Em Paulo Ramos, há aproximadamente cinco
anos, a Administração municipal, por força de um concurso público
realizado em 2012, chamou também alguns servidores excedentes, além
daqueles previstos na classificação normal, visando ao preenchimento
de cargos em todos os setores da máquina. Após assumir o cargo em
2017, o atual Prefeito, Prefeito eleito na época, Deusimar Serra Silva,
já no mês de fevereiro, naquele ano em 2017, passou a dizer que faria
o cancelamento da nomeação dos excedentes em uma proposta de
fundo pessoal, também para satisfazer interesses eleitoreiros, posto
que conseguindo demitir alguns servidores poderá ocupar as vagas
abertas, beneficiando aqueles que prometeu os cargos na época de
campanha. Por todo o ano de 2017, Deusimar Serra tentou, mas, por
pressão do sindicato da categoria, dos próprios servidores nomeados,
os excedentes e até de vereadores da sua própria base, não só vereadores
da Oposição, mas vereadores da sua base de sustentação política, o
prefeito, após reunir-se com a Promotoria de Justiça, entendeu de
recuar em seu diabólico plano, já que ali teria ouvido da então promotora
que a proposta de anular a nomeação não tinha laços jurídicos, ainda
mais pelo fato de haver devidamente estabilizado, inclusive pelo fato
da própria administração antes não ter sido capacitada e demonstrar a
existência de qualquer irregularidade no ato da respectiva nomeação.
Está claro que a proposta do Prefeito Deusimar Serra é apenas cassar
direito daquelas pessoas que foram regulares, foram chamadas e
nomeadas em seus cargos no interesse da própria administração
municipal usando para isso o argumento da existência de uma suposta
irregularidade, contrariando o próprio respectivo edital da época, uma
vez que previu além das vagas já certas e em número de até três vezes
para o preenchimento dos cargos utilizando-se da relação de excedentes,
o que de fato ocorreu. O Prefeito Deusimar Serra, no primeiro semestre
de 2017, chegou, inclusive, a mandar um projeto de lei para a Câmara
de Vereadores pedindo autorização para contratar aproximadamente
350 pessoas, e tais foram as improbidades e maluquice do aludido
projeto que após reclamação de vereadores, a matéria chegou a diminuir
tais ofertas que até chegou a ficar em 200 vagas. O projeto de lei então

aprovado ainda em julho de 2017, mas nunca foi utilizado pelo gestor,
por volta do mês de abril deste ano, já em 2018, o Prefeito Deusimar
Serra, objetivando contratar apaniguados políticos deixou o edital para
contratar servidores, por prazo determinado, utilizando-se de um
seletivo que cheirava a imoralidade, tanto que o prazo para o interesse
para que fizessem as inscrições foi apenas de três dias, uma estratégia
maquiavélica para beneficiar os de casa, apenas o edital baixado com
três dias para beneficiar somente os de casa ou tirados do bolso, ou
seja, aqueles que há meses foram contratados, de modo ilegal, pelo
gestor, a intenção do gestor no fundo era apenas legalizar os seus
seletivos cujo prazo de inscrição acabou no dia 13 de abril, previa a
data dia 24 de abril, para a divulgação do resultado, mas, na semana
seguinte, o famigerado seletivo foi cancelado por força de recomendação
do Promotor Rodrigo Freire de Carvalho, titular do Ministério Público.
Salve-se o promotor que, por recomendação da promotoria, o promotor
cancelou o seletivo, quer dizer, a coisa estava tão irregular que teve que
o Ministério Público entrar com a força. Delsimar Serra não se dando
por vencido voltou a carga, usando com isso o edital publicado, ainda
no mês de fevereiro deste ano de 2018, quando baixou o edital sobre a
abertura do Processo Administrativo Disciplinar, que é PAD, para,
segundo ele, coibir irregularidades contemporâneas às nomeações.
Assim, há mais de uma semana, a Prefeitura de Paulo Ramos, ora sob
o comando de Deusimar Serra, começou a intimar 62 servidores
excedentes para a oitiva no procedimento administrativo aberto,
instalando a maior das perseguições já vista na história do município
de Paulo Ramos, provocando nas seguintes um verdadeiro caos para
trazer uma intranquilidade que pode desaguar num estado de
precarização das condições materiais. Sem falar que, caso os interessados
percam os seus empregos, fatalmente ficarão impedidos de honrar
negócios variados, tanto no comércio como na rede bancária. Essa é
uma estratégia da perseguição política que pode estar gerando um
prejuízo incalculável. Além de atender ao chamado para oitivas, a partir
de amanhã, contando de hoje, num procedimento administrativo
marcado pelo arbítrio, aos servidores interessados só resta uma
trincheira: buscar a proteção do Judiciário, procurar os seus direitos
por meio do Judiciário. Caso o plano do Prefeito Deusimar Silva seja
mesmo o de violar o direito de 62 pessoas ou 62 famílias, tornando-
lhes o emprego por alto perverso e imoral e, acima de tudo, ilegal, com
a fantasiosa proposta de coibir uma irregularidade jamais comprovada.
Senhor Presidente, tem que tomar providências o Ministério Público,
o Poder Judiciário, esta Casa, todos nós temos que levantar e tomar
providências contra essas imoralidades que acontecem à frente de
algumas administrações, no caso aqui falando da administração do
prefeito Deusimar Serra, do município de Paulo Ramos. As providências
serão tomadas e com certeza os culpados serão punidos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Braga, permutando com o Deputado Júnior
Verde.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Eu venho hoje a esta tribuna e irei ainda ao final desta
manhã à cidade de Peritoró fazer a inauguração do Mercado Público,
no Povoado Independência, e também das instalações da delegacia da
cidade. Peritoró recentemente teve inaugurada mais uma Escola Digna
em sua zona rural. Eu ouvi atentamente, agora há pouco, o discurso do
Deputado Jota Pinto a respeito da questão da educação no estado do
Maranhão e me perguntaram também, ultimamente, em entrevista, o
que eu achava, o que eu imaginava da questão da educação. Eu tenho
algumas considerações que eu posso fazer pelo que eu vi, pelo que eu
presenciei e pelo que eu tenho tido nos últimos anos de experiência em
relação à educação. Primeiro, a parte de infraestrutura. É claro que uma
escola, um ambiente de trabalho para um professor, um ambiente de
trabalho para o aluno ter o aprendizado decente precisa no mínimo de
certas acomodações dignas, um ambiente em que o aluno e o professor
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se sintam bem, os pais se sintam bem e a comunidade também se sinta
bem. E uma escola vai muito além de só uma sala de aula. Ela é um
ambiente de lazer, de esporte, um ambiente cultural e deveria ser provida,
sim, de cinemas, de teatros, de toda uma infraestrutura que pudesse
fazer com que o ensino e o aprendizado fizessem e fossem feitos de
forma harmoniosa para que o aluno tivesse sempre vontade de estar na
sua escola. É importante, além do aluno, além do professor, a família
também participar do desenvolvimento educacional dos seus filhos e
dos seus parentes. Quanto à infraestrutura, eu tenho visto nessas
Escolas Dignas a melhoria significativa e muita das vezes imensa para
algumas comunidades, principalmente na zona rural. Barracões que
são transformados em um ambiente favorável, um ambiente com uma
infraestrutura básica para que se possa ter uma sala de aula digna para
o professor ministrar a aula para o aluno receber. Tenho falado muito
com o Secretário Felipe Camarão, que tem tentado impulsionar nos
últimos anos investimentos que venham ao longo dos anos, por conta
de empréstimos junto ao BNDES, junto a organismos mundiais, para
que se possa melhorar a educação no estado do Maranhão. Mas uma
coisa também tem que ser levada em conta: A remuneração digna dos
professores. Sem isso, um professor sem estímulo, sem uma
remuneração digna, dificilmente dará uma boa aula, dificilmente terá
engajamento para que se faça uma educação de qualidade. Outra coisa
a ser olhada, outro aspecto a ser olhado é o material escolar, que tem
ser de qualidade. Tem que ter o perfil justamente regional, para que o
aluno não se comporte de maneira a se achar um estranho no material
que ele está estudando. E o melhor de tudo é saber que a educação
depende e depende muito, além da infraestrutura, depende muito do
bom professor. Um bom professor estimulado e preparado e bem
remunerado é o motor para melhorar a qualidade de ensino em qualquer
lugar do mundo, é a peça fundamental. E aí nós temos do outro lado um
aluno sadio e estimulado. E essa é, sem dúvida, a melhor maneira de se
fazer uma educação de qualidade. Eu, alguns anos atrás, tive uma
experiência na minha cidade de Vargem Grande, quando as televisões
em nível nacional focaram a educação da cidade por conta da
infraestrutura, levando como base uma série de escolas que eram feitas
em barracões. Muitas vezes instalações de palha e de barro do lado das
paredes e muita vezes com dificuldades de se ter cadeiras ou qualquer
equipamento que pudesse fazer o aluno ter certo conforto para ter
aula. Na época, nós tivemos uma dificuldade imensa de explicar isso.
Mas quando o prefeito nos procurou, na época, me perguntando, e os
vereadores de todas as lideranças, no sentido do que poderíamos fazer,
fomos até Brasília, fomos até o FNDE e fomos até aos órgãos ligados
à educação e fizemos com que todos os projetos de Vargem Grande na
área educacional tivessem prioridade, foram feitas várias e várias escolas,
foi melhorado bastante algumas já existentes, e, ao longo dos anos,
quase todas as escolas de Vargem Grande tiveram uma infraestrutura
na rede escolar melhorada. Eu entendo que na época expliquei também
ao prefeito e às lideranças que eram um passo, um seguinte passo,
também era estimular o professor fazendo concurso, fazendo seletivo,
fazendo cada vez mais que um professor tivesse essa vantagem de
poder fazer por meio do seu ensino, fazer por meio da sua profissão de
bom professor fazer com que educação melhorasse como melhorou na
minha cidade de Vargem Grande. Hoje, já vemos daqui a alguns dias a
inauguração de um IEMA, que é fruto de financiamento junto ao
BNDES aprovado por esta Assembleia que será inaugurado também
pelo Governador e pelo Secretário Felipe Camarão, daqui a alguns
dias. Portanto, eu vejo satisfatoriamente algumas melhoras, outras
ainda se fica a questão de tempo, vamos levar algum tempo para
melhorar os índices educacionais no Maranhão, porque como eu mostrei
aqui, nós precisamos do professor estimulado, do aluno estimulado,
do aluno sadio, do professor engajado e do comprometimento da
sociedade, da comunidade, dos pais, dos professores, e de todos que
fazem educação nesse país, nesse estado, nos municípios do estado do
Maranhão para que se possa ter uma evolução significativa nos índices
educacionais para as próximas gerações.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Vamos iniciar, Senhor Presidente,
permita-me ao cumprimentá-lo, cumprimentar também todos os nobres
deputados, a imprensa, a galeria, a todos que nos acompanham em
todo o Estado do Maranhão. Vamos iniciar o nosso pronunciamento
reiterando a leitura bíblica muito importante. Isaías, Capítulo 40,
Versículo 8 que versa sobre a relva murcha: “As flores caem, mas a
palavra do nosso Deus permanece para sempre”. Então, eu quero com
essa mensagem saudar a todos, os nossos cordiais cumprimentos, mas
defender aqui, Senhor Presidente, mais uma vez, o setor produtivo do
Maranhão e ao defender o Maranhão, o faço aqui inclusive com a
bandeira do nosso Estado, defendendo a bandeira do Maranhão, porque
eu acredito que para fortalecer o nosso Estado, nós precisamos de
investimentos e nada mais oportuno que os investimentos no setor
produtivo do Estado e é por isso que nós com tanta veemência estamos
vindo a esta tribuna, por tantas vezes, de 2015 até hoje, defendendo a
nossa pátria-mãe, que é o nosso Estado, ao defender o setor produtivo,
por exemplo, de investimentos na Aquicultura. E eu quero destacar
que recentemente nós tivemos uma reunião nesta Casa, que foi no dia
24, às 14h, Sala de Comissões, uma reunião da Frente Parlamentar de
Pesca e Aquicultura, a qual eu sou presidente. Nessa reunião, nós
discutimos vários assuntos, entre eles as capacitações para os
produtores porque é importante que eles tenham conhecimento e estejam
capacitados para desenvolver suas atividades, até para desenvolverem
o paradigma custo/benefício, produzirem mais com menos. As linhas
de créditos também porque os financiamentos são fundamentais.
Licenciamento ambiental também, que é um dos entraves da aquicultura
ainda no estado do Maranhão, inclusive, na tarde de hoje, vai ser
discutida, em Santa Rita, em uma audiência pública da Comissão de
Meio Ambiente, uma iniciativa que é nossa da carcinicultura. Quando
nós implantamos a lei da carcinicultura no estado do Maranhão, muitos
produtores, inclusive de outros estados, vieram comprar áreas no
Maranhão e compraram áreas em Santa Rita para cultivo do camarão,
o que está gerando uma perspectiva de diálogos no que se refere a esta
área para cultivo do camarão. O que nós queremos é desenvolver
aquicultura como um todo e, quando falo aquicultura, eu falo da criação
dos animais, do cultivo de animais em ambientes aquáticos: o camarão,
o peixe, todos os moluscos, enfim, buscar realmente investimentos
para o setor produtivo, a outorga d’água que muitos produtores têm
como empecilho, regulamentação do aquicultor, as DAPs que também
incidem no processo de crédito, incentivo do custo da ração, precisamos
baixar o preço da ração que é um dos fatores que encarecem o setor
produtivo e o registro de aquicultor e também a comercialização. Então
essas foram algumas vertentes da discussão que aconteceu na sala de
comissões, uma reunião importante que contou com a participação do
Sebrae, quero aqui agradecer ao nobre superintendente João Martins
que encaminhou vários representantes, ao Fábio, ao José, entre outros
que estavam ali representando regionais de Santa Inês, por exemplo, a
Creusa, a Larissa, enfim, que vieram representar o Sebrae. Também
representantes da UEMA, que foram o Jadson e o Carlos, porque nós
tempos que investir em pesquisa, em extensão, e a UEMA sempre foi
grande parceira. Nós temos na UEMA, inclusive, um investimento, na
época do Ministério da Pesca, que é para o laboratório, para incentivar
a produção. Temos também aqui, para destacar a presença da Aged, na
pessoa do seu José de Ribamar, que esteve aqui representando a Aged.
Também a Fepam, Federação de Pescadores e Aquicultores do Estado
do Maranhão, representados por Antônio Furtado que esteve na reunião
conosco. Também a Codevasf, representada pelo William, que é
engenheiro de pesca, técnico dessa importante instituição que também
tem investimentos. Também o Sistema Faema/Senar representado pelo
amigo Raimundo Coelho. Eu quero agradecer as considerações de todos
que participaram apoiando essas iniciativas tão importantes para
fortalecer o trabalho de nossos produtores maranhenses. De forma
especial, Senhor Presidente, na reunião que nós tivemos da Frente
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Parlamentar, nós discutimos a criação de um grupo de trabalho para
fortalecer a piscicultura no estado do Maranhão. É preciso
permanentemente que os órgãos se unam em torno de um mesmo
objetivo, porque o que nós temos hoje, no estado do Maranhão.
Inclusive também o Pereira, representando a Sagrima, estava presente,
quero agradecer ao José de Ribamar Pereira, que é engenheiro de Pesca.
Então, vários órgãos presentes nesta audiência, vários órgão com ações
isoladas. Então o que nós precisamos, Deputado Edson Araújo, é de
ações conjuntas. Precisamos integrar esforços, Deputado Edilázio, para
que possamos juntar forças e, assim, fortalecer o setor produtivo,
nada mais que natural. Eu até fiz uma simbologia com os romanos
quando eles voltavam das grandes guerras, que foram povos
conquistadores e a representação era sempre com um feixe de varas.
Porque quando eles adentravam em Roma, sempre os grandes generais
com o feixe de varas, os comandantes. E aquele feixe de varas
representava a união. Precisamos unir os órgãos como nessa
comparação, nessa metáfora, como os feixes de varas. Que os órgãos
possam integrar a forças, se unir, para consolidar as políticas de
investimentos para o Estado do Maranhão, porque de forma isolada
nós não conseguimos os resultados pretendidos. Então nós vamos dar
continuidade. Agradecer a oportunidade que V. Exas. nos concederam
de poder estar à frente da Frente Parlamentar de Pesca e Aquicultura
para poder desenvolver o Estado do Maranhão nesse setor tão
importante para o nosso Estado. Muito obrigado e que Deus abençoe
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho aqui nesta tribuna, hoje, destacar uma
audiência que tivemos ontem na Superintendência do DNIT com o
doutor Gerard, que é o superintendente regional. Com o Marcelo
Almeida, de Bacabal, nosso amigo Marcelo Almeida, com a nossa
grande liderança lá do bairro de Trizidela, o Dedê, nós temos travado
uma batalha já há alguns anos aqui, que é a reivindicação para que na
ponte na BR-316, na cidade de Bacabal, sobre o Rio Mearim, pudesse
ter sido feita uma grande reforma e uma ampliação. Com o Senador
João Alberto, com o Deputado Federal João Marcelo, nós já estivemos
com o Ministro dos Transportes em Brasília, com a direção nacional
do DNIT também, reivindicando esta obra, que é de extrema
importância para a cidade de Bacabal e para a região. Porque é uma
ponte que já foi feita há mais de 60 anos. Na época a sua estrutura não
foi preparada para que pudesse ocorrer esse grande volume de veículos,
de caminhões, de carretas. E durante esse período, ela passou por duas
reformas conseguidas na época pelo Senador João Alberto ainda na
época do Ministério do Interior, já extinto. E depois disso ela não
passou por nenhum reparo. E em várias fiscalizações, várias análises
em relação à estrutura da ponte, foi detectada a necessidade de reforma.
E estivemos com o Dr. Gerard mais uma vez. E ele ontem nos garantiu
que o projeto já foi aprovado e já entrará no processo de licitação para
a reforma e ampliação. A ampliação também vai contemplar uma
passarela para atender os pedestres e os ciclistas que tanto precisam
também se locomover através dessa ponte. Uma obra que custará cerca
de cinco milhões e que deverá se iniciar daqui a 60 dias. É uma obra
fundamental, é uma obra estrutural que tem uma grande importância
para a Cidade de Bacabal, porque é por lá que trafegam todos os
caminhões, todas as carretas, faz a ligação entre uma região do
Maranhão com a região também do Médio Mearim e que já se necessitava
por muitos anos a conclusão desta reforma. Então, ela vive numa
situação muito difícil com as cabeceiras já praticamente destruídas, a
passarela que existe hoje, ela não tem mais nenhuma segurança, com
essas enchentes que ocorrem lá no rio Mearim, lá na Cidade de Bacabal,
têm afetado cada vez mais as suas estruturas. Então, essa é uma luta
que nós travamos junto com o Senador João Alberto, para que a gente
pudesse trazer a segurança de volta àquela ponte, trazer a segurança

para a economia da Cidade de Bacabal, trazer a segurança, inclusive
para os moradores, ali do Bairro da Trizidela, do bairro da Mangueira,
do Presídio, que precisam trafegar sobre essa ponte diariamente,
crianças, jovens indo para as escolas. Então, a notícia que recebemos
do DNIT, ontem, nos deixou muito feliz, porque é uma luta nossa que
vemos já travando há alguns anos e que agora está muito próxima de
ser concretizada. Este é um trabalho que nós temos feito também junto
com o Senador João Alberto, para que a gente possa continuar levando
obras importantes para o desenvolvimento da nossa Cidade de Bacabal
e de toda a Região ali do Médio Mearim, São Luís Gonzaga, Lago
Verde, Bom Lugar, Pio XII, Satubinha, Lago Açu, são cidades que
vivem na verdade da economia da Cidade de Bacabal. Como eu disse,
essa ponte faz a interligação de todo o processo de desenvolvimento e
produtor daquela região. Então, Senhor Presidente, eu quero agradecer
o Senhor Gerardo, o Superintendente do DNIT, que fez aí todo um
sacrifício, todo um esforço para dar prioridade a esta obra. Muito
obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, recentemente, nós tivemos
agora feriado do dia 1º de maio, que é comemorado mundialmente como
o Dia do Trabalho e uma forma de reconhecer o esforço de todos
aqueles que fazem o dia a dia dos municípios, dos Estados, do nosso
país, do mundo, já que é um feriado comemorado em âmbito mundial.
Mas, aqui no Maranhão, o presente que foi dado pelo Governador
Flávio Dino aos servidores do Estado foi retirar um direito que eles já
recebem há vários anos, que é o adicional de insalubridade daqueles
que estão de férias. Ora, senhoras e senhores, esse é um direito
assegurado tanto no Estatuto do Servidor como em decreto de 1993
para cá. E o Governador espera chegar exatamente esse período do Dia
do Trabalhador para dar esse presente aos servidores do Estado. Isso
ele não mostra nas propagandas dele, mas os contracheques dos
servidores estão vazios por conta desse ato ilegal e arbitrário do
Governador Flávio Dino. O Decreto n.º 13.324, de 24 de setembro de
1993, é muito claro, quando no artigo 7º diz o seguinte: O servidor
perderá o direito à gratificação disciplinada neste decreto, - e a
gratificação é o adicional de insalubridade -, quando afastado do
exercício do cargo, salvo nas seguintes hipóteses: Inciso IV - Férias:
ou seja, o trabalhador de férias tem direito a receber o adicional de
insalubridade. E aí, senhoras e senhores, nós temos vários servidores
do Executivo que foram retirados 20%, 30%, 40%, porque o adicional
de insalubridade é baseado e calculado com base no risco que o servidor
tem. Para não deixar nenhuma dúvida acerca do direito de receber o
adicional de insalubridade no período de férias, nós temos o Estatuto
do Servidor Estadual, o artigo 110 diz o seguinte: Durante as férias o
servidor terá direito a todas as vantagens do seu cargo. Ora, senhoras
e senhores, o Estatuto do Servidor do Maranhão não deixa dúvidas
quanto ao direito que o servidor estadual tem de receber o adicional de
insalubridade no período das férias, mas o que faz o Governador Flávio
Dino? Determina a retirada de forma unilateral sem avisar, sem dizer
absolutamente nada, e os servidores que aguardavam, no dia 1º de
maio, para comemorar o Dia do Trabalho, tiveram a surpresa, o presente
de grego dado pelo Governador Flávio Dino, que foi a retirada daquilo
que lhes é de direito, que é o adicional de insalubridade. Fica, portanto,
Senhor Presidente, primeiro a cobrança para a retomada imediata do
pagamento a todos os servidores do estado do Maranhão que têm o
direito a receber o adicional de insalubridade e que venham a tirar
férias. Segundo, o pagamento daquilo que foi retirado indevida e
ilegalmente de todos os servidores do Estado. Recebi denúncias de
servidores da Aged, servidores da Saúde, servidores da Cultura, dos
mais variados órgão da administração estadual. E aí vale uma lembrança:
o governador, há três anos, deixou congelados os vencimentos da grande
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maioria dos servidores do Poder Executivo. Tratei desse assunto aqui
quando da votação do orçamento, já trouxe várias vezes essa denúncia
e agora, além de não dar nenhum reajuste há mais de três anos à grande
maioria dos servidores do Poder Executivo Estadual, ele ainda vem
com essa de retirar um direito que é de todos os servidores estaduais.
O que mais me impressiona é um governador que faz discurso contra a
reforma trabalhista na teoria, mas na prática produz a reforma trabalhista
retirando direitos dos trabalhadores estaduais. É um governador que,
quando pega um avião daqui para fora do Maranhão, é um, mas quando
volta para cá, ele vem com um pacote de maldades. Isso ele não se
dispõe a colocar à disposição do conhecimento do Brasil. Isso ele não
diz. O que ele está fazendo aqui que é a retirada de direitos de vários
servidores do Estado. Isso é um absurdo, isso é uma ilegalidade, é uma
injustiça que tem que ser corrigida o mais rápido possível. Afinal de
contas, o Governador Flávio Dino pode achar até que ele pode fazer
muita coisa, mas acima dele sempre estará a lei. Portanto, governador,
cumpra a lei e pague o adicional de insalubridade daqueles servidores
que estão de férias.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente Deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Assim que possível, ao final do Pequeno Expediente,
amanhã nós temos um aniversariante aqui da Casa, que é o Deputado
Edilázio Júnior. E, assim que possível, que seja suspensa a Sessão para
que ele possa receber os cumprimentos desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com o maior prazer, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, caros colegas deputados e deputadas
presentes à Mesa e em plenário, galeria, imprensa, internautas. Nesta
manhã, Senhor Presidente, ocupo esta tribuna para fazer um registro
que eu acho da maior importância, visto que teve acontecimentos aí
ontem importantes no interior do Maranhão que eu gostaria de registrar.
Mas antes, que Deus seja louvado. A nossa mensagem bíblica de hoje,
que o Pastor Otoniel Martins nos presenteou com a palavra de Deus,
com a palavra do Senhor, que diz assim: Fuja dos desejos malignos da
juventude e siga a justiça, a fé o amor e a paz, com os que de coração
puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você
sabe que acabam em brigas, Timóteo 2:22-23. Que Deus nos abençoe
nesta manhã. Senhor Presidente, terça-feira foi dia de festa em
Buriticupu, comemoração ao dia do Trabalhador, ao dia do Trabalho,
dia mundial. E aquela cidade faz uma cavalgada enorme, uma das maiores
do Maranhão. E terça-feira foi dia de alegria, portanto, ali em Buriticupu.
Ontem foi dia de tristeza e consternação em Buriticupu. Houve o
sequestro da primeira dama, da Dona Betel, uma educadora, professora,
uma grande mulher, que foi sequestrada por uma pessoa próxima, um
funcionário da família. E nós aqui, portanto, a cidade e o Maranhão
todo, mas a cidade de Buriticupu em particular se consternou e viveu
um dia de tristeza e de angústia. Eu quero aqui prestar a minha
solidariedade, a solidariedade desta casa de leis com aquela família,
com a família do Zé Gomes, o prefeito municipal ali de Buriticupu e
com toda a família buriticupuense, visto que uma mãe de família como
a Betel não merecia uma ação dessa natureza. E essa solidariedade, eu
tenho a absoluta certeza que vem acompanhada da solidariedade de
todos nós maranhenses. Eu quero dizer que houve esse sequestro, mas
também houve uma ação rápida e eficaz da Polícia Militar, da Polícia
Civil, que, por meio da inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar,

chegaram aos autores desse delito, desse sequestro, desse delito grave,
que é um sequestro, é um crime federal. E que acabaram, na madrugada
já, estourando o cativeiro, como é dito na gíria policial, resgatando com
vida tanto a Betel, quanto a professora Raimunda. Eu também quero
me solidarizar com a família da professora Raimunda também, nesta
manhã, aqui desta tribuna. Então eu quero destacar dentre todos os
policiais que ali estiveram, Polícia Militar e Polícia Civil, a ação do
comandante de Buriticupu, o Nelson, que sem dúvida nenhuma foi
muito eficaz. Ele e outros policiais. E, assim, resolveram rapidamente
em menos de 24 horas esse sequestro, porque isso dá mais segurança e
com certeza inibe outras ações desse tipo. Alguns outros delinquentes
que queiram ou queiram fazer alguma ação desse tipo ficam mais
inibidos, sabendo que a polícia maranhense está preparada para atitudes
como esta. Quero dizer também, Senhor Presidente, que estive lá durante
o dia inteiro em contato com o secretário de Segurança, Dr. Jefferson
Portela, e todas as vezes ele me atendeu e me deu retorno, ligou para o
Prefeito Zé Gomes, para naquele momento tranquilizá-lo e dizer que a
polícia estava buscando as alternativas, buscando a solução do
problema, como realmente aconteceu. Então, quero agradecer aqui ao
Secretário Jefferson Portela por ter nos respondido a todos os contatos
que fizemos neste sentido de elucidar este sequestro que abalou a
sociedade e a comunidade de Buriticupu. Portanto, a Betel já está em
casa, já está no seio de sua família, bem acolhida, e nós aqui prestamos
a nossa solidariedade como homem público, embora caminhemos na
política em lados contrários, mas nós, Deputado Rigo Teles, entendemos
que fazemos política muitas vezes partidária, paroquial, em lados
contrários, mas precisamos respeitar, nos respeitarmos, respeitar uns
aos outros e esse respeito eu tenho pelo Zé Gomes, pela Betel, pela
sua família, e pela família da professora Raimunda. Portanto, aqui fica
o nosso abraço, o nosso carinho e o agradecimento a Deus por ter
também contribuído com certeza para elucidar esse caso. Eu quero
parabenizar mais uma vez a Polícia Civil e a Polícia Militar. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n.º 063/2018.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso. Gostaria de solicitar
a conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, Deputado Wellington, vou só anunciar o
projeto e dou a Questão de Ordem a V. Exa. Projeto de Lei n.º 063/
2018, de autoria do Poder Executivo. (lê). Peço que zerem os painéis a
pedido do Deputado Wellington e os Deputados e as Deputadas que
assim o desejarem confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, o Bloco Independente em obstrução.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Bloco de
Oposição em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Independente e Bloco de Oposição em obstrução.
Bloco PV, PSD em obstrução. Não há quórum para deliberação. A
Ordem do Dia fica transferida para a próxima sessão. Requerimentos à
deliberação...

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
só uma questão de ordem para fazer um rápido registro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                SEGUNDA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2018 21

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
– Quero registrar aqui, nesta data do dia 03 de maio, Dia Nacional do
Taquígrafo, uma profissão que foi oficialmente instituída no Brasil há
177 anos, ou seja, em 1823, na época ainda do Império. Na
oportunidade, iniciou-se esse trabalho na Primeira Constituinte
Nacional e eu faço esse registro pela dedicação, pela atenção que esses
profissionais têm nos parlamentos brasileiros e destaco aqueles que
trabalham aqui registrando, sobretudo, os nossos pronunciamentos
para ficarem registrados aqui nos Anais da Casa. Parabéns pelo dia,
pela atenção e pela dedicação a todos aqueles que atuam na Taquigrafia
do Parlamento Maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento n.º 187/
2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que requer, depois
de ouvida a Mesa, que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei 065
de sua autoria. Deferido. Requerimento n.º 191/2018, de autoria da
Deputada Valéria Macedo. Embora ausente, como se trata de
justificativa de falta, vamos apreciar. 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 por se encontrar em tratamento de saúde nesse
período. Deferido. Além de toda a Ordem do Dia de hoje, ficam
incluídos, na sessão de segunda-feira, 07 de maio: Requerimentos n.º
194 e 19/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota; Requerimentos
n.º 196 e 197/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo;
Requerimento n.º 198/2018, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim;
Requerimento n.º 199/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda.
Senhores deputados, senhoras deputadas, hoje, a partir das 17h, será a
nossa comemoração pelo dia das mães aqui dos servidores e servidoras
da Assembleia Legislativa, na Associação dos Magistrados, aqui perto.
Eu gostaria de convidar a todos para participar, e pedir que informem
nos seus respectivos gabinetes. Hoje essa festa foi preparada com
todo o carinho aqui para os nossos servidores da Assembleia. Antes de
iniciarmos o Grande Expediente, eu vou suspender a sessão a pedido
do Deputado Braide, para que possamos cumprimentar o Deputado
Edilázio, que completará amanhã 40 anos. Declaro reaberta a Sessão.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Wellington do Curso, por trinta minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Assim diz a palavra
do Senhor: “Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a
fé, o amor, e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor.
Evite controvérsias tolas e fúteis, pois vocês sabem que acabam em
brigas”. Senhor Presidente, todo e qualquer iniciante no Curso de
Direito, aprende logo nas primeiras aulas o contato com a Constituição
Federal, no seu Artigo 37, que fala da moralidade, fala da impessoalidade
e fala da transparência no serviço público. Algo que não encontramos
em uma administração de um ex-juiz federal, na administração de um
governador que é professor universitário, de um governador que é um
ex-juiz federal. Faz uma administração que não tem moralidade, que
não tem impessoalidade e que não tem transparência. A farra de capelães
na Polícia Militar e no sistema de segurança pública é algo horrendo, é
algo abominável, é algo imoral do governo Flávio Dino. E nós
denunciamos aqui nesta Casa, nós fomos o primeiro a denunciar aqui
nesta Casa. No dia 09 de fevereiro, nós denunciamos que o governador
Flávio Dino estava usando os cargos de capelães para possíveis
conquistas de votos. E, logo depois, nós fizemos a denúncia muito
mais grave, muito mais grave, o governador Flávio Dino retirou da

Polícia Militar o tenente do cargo de primeiro-tenente, exonerou esse
tenente, no mesmo dia ele nomeou como tenente-coronel no Corpo de
Bombeiros, o cargo de coronel no Corpo de Bombeiros. Então, vejam,
pode-se dizer que é legal, fez a criação de vagas, a criação de cargos,
algo legal, mas é imoral. E olha o testemunho de um oficial de carreira:
“Eu já tenho cinco anos de atraso na carreira, ainda estou aguardando
no mesmo posto, pois deveria ter sido promovido há mais de cinco
anos. Tenho sido um militar exemplar e, por amor à farda, temos que
trabalhar longe da família para ver se o governo reconhece. Enquanto
isso, Flávio Dino promove só os apadrinhados”, desabafou um oficial
de carreira. É assim que tem se caracterizado a administração do
Governador Flávio Dino, com os aluguéis camaradas, com o processo
seletivo em Carolina que até hoje não explicou. Nós fizemos a denúncia
nesta Casa e ao Ministério Público. Fizeram um seletivo para o Sistema
Penitenciário de Carolina, lá estava relacionada a igreja evangélica, lá
estava relacionada somente uma pessoa com o nome Alfredo, e até hoje
nada foi esclarecido. A quantidade de aluguéis camaradas, a quantidade
de propaganda enganosa, algo que o Governador Flávio Dino não só
criticava, mas abominava na gestão anterior, e agora ele faz igual ou
pior. São mais de 100 milhões de reais destinados para a Comunicação.
Mais de 100 milhões de reais destinados para propaganda enganosa.
Mas essa propaganda começa a cair, começa a ser desvendada. Veja o
absurdo que são as nomeações de capelães na Polícia Militar. Fala
outro oficial: “Só é capelão quem apoia o governador e quem tem
poder de conquistar votos religiosos, do público evangélico para ele”.
É isso mesmo, Flávio Dino desrespeita os militares e usa o cargo de
Capelão para conquistar votos. Isso não sou eu que estou dizendo, são
todos os oficiais. Pergunte para os oficiais que trabalham aqui na
Assembleia. Pergunte para os oficiais da Polícia Militar. Os próprios
oficiais do Corpo de Bombeiros estão chateados, e ele continua. Assim,
os nossos militares estão enojados com essa postura desrespeitosa do
Governador Flávio Dino. A imoralidade nos dias atuais e a imoralidade
vinda de um professor universitário, de um ex-juiz federal se utilizando
da farra de capelães para conquistar votos. Sabemos que o cargo de
capelão é de livre nomeação e livre exoneração do chefe do Executivo,
no entanto, o que os militares nos falaram e estão comentando em
todos os lugares é a ação imoral do Governador Flávio Dino, um cargo
sério sendo utilizado como instrumento para captar votos. Nós não
somos contra o cargo de capelão, pelo contrário, não somos contra o
cargo de capelão, mas por que não faz igual ao Exército e faz concurso
público? Quantos policiais militares estão na ativa, praças e oficiais,
que são pastores, praças e oficiais que poderiam ser nomeados capelães,
praças e oficiais que já estão na corporação, tanto na Polícia Militar
como no Corpo de Bombeiros. Essa prática, que tanto era criticada na
gestão passada, que era abominada na gestão passada, vem à tona da
mesma forma. É a mesma velha prática política. É a velha prática
política de se aproveitar do poder, de se aproveitar das Secretarias. E
aí vêm as denúncias de que secretários estão se locupletando, secretário
enricando, irmão de secretário, cunhada e cunhado de secretário,
corrupção na saúde do Estado do Maranhão. Nós fizemos a denúncia
ao Ministério Público desde o dia 9 de fevereiro. Fevereiro, março e
abril. Estamos há três meses batendo nesta tecla, há três meses fazendo
essa denúncia para ver se essa imoralidade chega ao fim, para ver se
ecoa até o Ministério Público, para ver se ecoa à Procuradoria Regional
Eleitoral, para ver se ecoa até o Tribunal Regional Eleitoral. Uma
imoralidade que antes era criticada, era abominada, e hoje se faz na
calada do dia, na maior cara de pau, na maior discrepância do mundo. É
um desrespeito, Governador Flávio Dino, a todos os praças e oficiais
da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Pois não, Deputado Edilázio.
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O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -

Quero concordar com V. Ex.ª. Ninguém é contra os capelães; pelo
contrário, somos favoráveis. Mas, como bem V. Ex.ª falou, a palavra
mais correta para mostrar toda esta situação chama-se imoralidade. É
imoral a forma como o Governador Flávio Dino vem usando esses
cargos de capelães que foram criados, utilizando a bel prazer. E ele
como magistrado que foi, como operador do direito, deveria se dar
pelo menos ao trabalho de cumprir o princípio da impessoalidade. E
nada melhor para que isso possa acontecer seria o concurso público.
Por que não? Ou um concurso público que não fosse prova, mas de
títulos, enfim, deveria haver alguma forma. Por que é pastor A e não foi
pastor B? Como justificar que nessa igreja aqui tem um pastor que é
bem mais antigo, que tem mais história? Não, tem esse aqui que é
novato, mas já foi candidato pelo PCdoB, então esse aqui tem um
título que é mais forte. Então, assim, a impessoalidade passou longe.
Então nós precisamos moralizar essa situação e esperamos que o
Ministério Público tome frente dessa situação. Não é justo um capelão
que tem uma ideologia e que teoricamente a ideologia cristã é adversa à
ideologia comunista. Isso a história mostra. Eu não consigo entender
como é que é que os capelães são ligados ao comunismo aqui no
Maranhão, enfim. Então essa impessoalidade deveria ocorrer e a única
forma que isso poderia ocorrer é por meio de um concurso público. E
aqui fica o nosso apelo para que o Ministério Público Eleitoral, a
Procuradoria Eleitoral possa tomar as medidas cabíveis com esse abuso
que está sendo feito com esses cargos. Da mesma forma que o Ministério
Público Estadual também possa provocar que a moralidade volte a
permear a administração pública do nosso Estado. Obrigado, Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Edilázio, muito pertinente a sua observação, porque,
inclusive, nós fizemos a denúncia ao Ministério Público. Porque o
Ministério Público já se posicionou no passado e proibia essas
contratações, essas nomeações de capelães. Estamos fazendo
novamente a denúncia ao Ministério Público para que possa se
posicionar com relação a essa imoralidade que hoje ocorre de forma tão
clara diante dos nossos olhos e, Deputado Max Barros, a gente não
quer crer que essa utilização da fé, a utilização do meio evangélico, o
Governador Flávio Dino precisa acordar que evangélico não é burro,
que evangélico vota consciente, que evangélico não é força de manobra,
que evangélico não faz parte de curral eleitoral. Então, ele precisa
compreender isso e precisa respeitar os evangélicos. O Governador
Flávio Dino desrespeita os militares quando ele tira um primeiro-
tenente da Polícia Militar, exonera, e leva lá para o Corpo de Bombeiros
e nomeia como coronel. Desrespeita praças, oficiais, a revolta no meio
de praças e oficiais é geral, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão,
major, coronel, todos revoltados. Como que ele tira um tenente, exonera
um tenente da Polícia Militar porque ele não tinha como fazer diferente,
ele não tinha como cometer imoralidade maior, ele não tinha como
colocar um posto maior sobre as costas desse tenente e ele só viu uma
solução, a imoralidade de retirar o tenente da Polícia Militar e levá-lo
para o Corpo de Bombeiros na condição de coronel. Amanhece tenente
e dorme coronel em outra instituição. Como pode isso, Governador
Flávio Dino? Nós sabemos que é cargo de livre nomeação e livre
exoneração. E onde fica a moralidade? Isso é imoral, Governador. O
Governador Flávio Dino que prometeu a mudança, mas é o Governador
não da mudança, é o Governador da mundiça, porque não teve mudança.
Muitos vídeos que são liberados e divulgados na rede sociais, ontem
de um carro atolado na MA-008 entre Vitorino Freire e Paulo Ramos,
o cidadão, ao fazer a denúncia, cita que o governador tem se utilizado
da força para retirar carro e moto do cidadão, uma senhora denunciando
em um vídeo lá em frente a construção do Hospital, em Poção de
Pedra, falando desse imoralidade que o governador vai lá retirar o carro
e a moto do cidadão e o hospital está parado, a construção não foi
continuada. O governador Flávio Dino continua cometendo a
inconstitucionalidade de ir tomar o bem do cidadão, o carro e a moto do
cidadão. O Artigo 150 Inciso 4º da Constituição Federal é bem claro, é

vedado, é proibido à União, aos Estados e aos municípios utilizar o
tributo para fins de confisco, utilizar o tributo para confiscar o bem do
cidadão, e o governador Flávio Dino tem feito isso sem dó e sem
piedade, o cidadão sai lá de Jatobá, povoado lá de Colinas, sai de
Jatobá pega sua motinha, pega a sua POP 100, pega o seu meio de
transporte, que é a sua moto, e aí vai fazer compra, vai levar um
parente para se consultar, vai tratar de algum assunto particular na
sede da cidade, lá em Colinas, ele saiu de Jatobá e vai até Colinas,
quando chega lá, esse cidadão tem a sua moto apreendida. E essa moto
apreendida desse cidadão não fica em Colinas, vai para Presidente
Dutra e depois vem para São Luís, a mais de 500 quilômetros. Como
que esse cidadão lá de Jatobá, na cidade de Colinas, vai conseguir
reaver o seu bem? Nunca que ele vai reaver o seu bem. Nunca! Ele tem
que pagar o reboque, ele tem que pagar a diária e ainda tem que pagar
também o deslocamento com a quilometragem rodada de Colinas até
São Luís. Olha a maldade que o Governador Flávio Dino tem praticado
com a população de Colinas, de Pedreiras, de Grajaú, de Barra do
Corda, de Paraibano, de São João dos Patos. O Governador Flávio
Dino tem praticado uma maldade. Ele vai ao interior e tem subtraído,
tomado a moto e o carro do cidadão. Outro exemplo do cidadão de
Grajaú, Deputado Max Barros, lhe concedo já a palavra. O cidadão
utilizava o carro para fazer compras e fazer revenda dessas compras.
Teve o seu Fiat apreendido, o Fiat foi para Presidente Dutra, de
Presidente Dutra foi para trazido para São Luís. Olhem o absurdo!
Quando esse cidadão vai ter o seu bem de volta? Nunca mais! O
Governador Flávio Dino praticou já a maldade com mais de 12 mil
trabalhadores. Tomou, confiscou o bem de mais de 12 mil trabalhadores.
O Governador Flávio Dino tem envergonhado os trabalhadores, os
empresários do estado do Maranhão, mas o Maranhão tem acordado e
acorda agora com mais essa denúncia que nós fizemos já há três meses
acerca da imoralidade e da farra de promoções dos capelães. Por que
não faz concurso público? Governador Flávio Dino respeite os policiais
militares e respeite os evangélicos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Permita-me um
aparte, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) -
Deputado Wellington, eu queria parabenizar Vossa Excelência por essa
luta que tem empreendido aqui nesta Casa contra a apreensão de veículos
e o leilão de veículos, quer sejam carros, motos, veículos automotores.
Eu acho que Vossa Excelência tem toda razão. Aqui ninguém defende
quem comete irregularidade no trânsito, quem infringe o trânsito no
sentido de dirigir com bebida ou cometer outras infrações, essas pessoas
têm que ser penalizadas, isso todos nós defendemos. Agora um cidadão
que comprou um carro financiado que talvez tenha sido o sonho da
vida dele, muitas vezes eu diria até para o próprio trabalho, essa pessoa
por que atrasou o IPVA, e todos nós sabemos que houve um aumento
gigantesco na carga tributária no estado do Maranhão, essa pessoa
porque não pagou IPVA pode ter até o carro apreendido, não poder
transitar?! Agora você apreender o carro e leiloar aquele bem sem
nenhum processo judicial, isso é um confisco que, no meu entendimento,
não tem nenhum amparo legal, até porque não se sabe nem se o valor
da multa ou do IPVA corresponde ao valor do veículo. Então isso é um
sonho de muitas pessoas, muitos maranhenses que sonharam comprar
um carro, comprar uma mota e utilizar esse carro para trabalhar, mas
tem o carro confiscado e leiloado, um patrimônio sem nenhum processo
judicial. No meu entendimento, isso não é um procedimento correto,
não é um procedimento legal, o máximo que poderia ocorrer, e é justo
que ocorra se você está em débito com o IPVA do carro, é esse carro
não poder circular. O pior, Deputado Wellington, é que existem casos
que a pessoa deve o IPVA, o carro é recolhido para o pátio do Detran
ou da VIP, de quem quer que seja. A pessoa vai lá para pegar o IPVA,
dizem o valor do débito, quando ela procura o recurso para poder
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pagar esse débito, já tem o débito do transporte, já tem o débito do
aluguel. Aí quando ela volta para pagar, o valor já não é esse. Aí quando
ela consegue o dinheiro de volta, já está leiloado o carro. Então isso é
um verdadeiro confisco. Nós não podemos concordar com esse tipo de
procedimento. Eu não vejo em outro local que ocorra coisa semelhante
o que está acontecendo aqui em relação aos veículos e motos. Então
nós somos contra aqueles que infringem a lei, que bebem no veículo,
que fazem contramão. Esses têm que ser penalizados. Agora a pessoa,
porque deve um imposto, ter o carro tomado, leiloado e confiscado, no
meu entendimento isso é um equívoco. E V. Ex.ª tem lutado muito por
esta causa e está de parabéns. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Muito obrigado, Deputado Max Barros. Só para concluir, o Governador
Flávio Dino continua fazendo apreensão de forma inconstitucional
dos veículos no estado do Maranhão. O artigo 150 da Constituição
Federal é bem claro: É proibido, é vedado à União, aos Estados e aos
Municípios confiscar o bem do cidadão. Utilizar o tributo para confiscar
o bem do cidadão. Nós não somos contra a blitz, pelo contrário, tem
que ter blitz. A blitz para fazer apreensão de drogas, de armas, carros
adulterados, carros roubados, mas não para prender o bem do cidadão.
Porque o que o Governador Flávio Dino está fazendo é apreender o
carro e a moto do cidadão sem o devido processo legal, não tem o
devido processo legal. Então ele está retirando o bem do cidadão sem
dó e sem piedade. O Governador Flávio Dino tem sido malvado, tem
praticado maldade, tem apreendido o carro e a moto do cidadão sem dó
e nem piedade. Mas essa prática vai acabar, podem ter certeza. Nós
temos um projeto de lei tramitando nesta Casa, 099, que proíbe a
apreensão de veículos com IPVA atrasado. Tem outras formas do
governo cobrar e é isso que nós estamos incentivando, orientando o
Governo. Não estamos dizendo que o cidadão vai ficar inadimplente,
dizendo que o cidadão vai deixar de pagar, não. Mas o Governo não
pode tomar o bem do cidadão como ele tem feito, tomado o carro e a
moto do cidadão de bem, o carro e a moto do trabalhador. O Governador
Flávio Dino já leiloou mais de 12 mil carros e motos de cidadãos
maranhenses. Isso não pode mais acontecer. Isso tem que acabar. E
isso vai acabar. A nossa luta tem sido constante. Já fomos à OAB,
Ministério Público, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, e
vai acabar. O Governador Flávio Dino está com os dias contatos para
apreender carros e motos do cidadão maranhense. Essa imoralidade
também vai acabar. Governador Flavio Dino, respeite o trabalhador
maranhense, respeite os maranhenses. E, para finalizar, mais uma vez
nós vamos refazer a denúncia ao Ministério Público com relação à
farra das promoções de capelães, que não estão sendo realizadas por
meio de concurso público e, sim, para a captação de votos para o
Governador Flávio Dino. Governador Flavio Dino, respeite os policiais
militares, respeite a Polícia Militar do Maranhão e respeite os
evangélicos do estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MAX BARROS - Eu agradeço ao Deputado Wellington. Tempo dos
partidos ou blocos. Bloco Parlamentar Democrático? Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão? Declina. Bloco Parlamentar de
Oposição? Declina. Bloco Parlamentar Independente? Declina. Bloco
Parlamentar PV? Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MAX BARROS - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MAX BARROS - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Quadragésima Quarta 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, Senhor Deputado Othelino Neto.
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, Sérgio Frota, Stênio Rezende,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (a): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Cabo Campos, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros,
Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Sousa Neto, 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): César Pires, Antônio Pereira, Wellington
do Curso, Júnior Verde e Bira do Pindaré. Esgotado o tempo destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria
que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos, a Deputada Andréa Murad falou pelo Bloco
Parlamentar de Oposição e pela Liderança deste Bloco; o Deputado
Neto Evangelista falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão; o Deputado Bira do Pindaré falou pela Liderança do
Governo e o Deputado Adriano Sarney pelo PV-PEM. A Deputada
Andréa Murad e o Deputado Rogério Cafeteira falaram no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 03 de maio de 2018.

SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018
ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão
Solene, convocada através do Requerimento nº 041/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, para comemorar os cem anos de existência
do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. E para
compor a Mesa convidamos o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Maia,
Procurador Geral do Estado, representando o Governador do Estado
do Maranhão, Governador Flávio Dino. Convido também a professora
Dorivan Câmara, professora reitora de ensino da UFMA, neste ato
representando a Reitora da UFMA, professora Nair Portela. Convido
também para compor a Mesa a professora Jaqueline Demétrio, Diretora
do Curso de Direito da UEMA, neste ato representando o reitor
Gustavo Costa. Convido também o Dr. Fabrício Santos Dias, Procurador
Chefe da AGU, Advocacia Geral da União. Convido o Senhor Manoel
Accioly, Subdefensor Geral do Estado, neste ato representando a
Defensoria. Convido também a Exma. Senhora Oriana Gomes, juíza e
professora do Curso de Direito da UFMA; o Senhor João Ericeira,
João Batista Ericeira, faltou o Batista, Diretor da Escola Superior de
Advocacia, neste ato representando a OAB-MA; o Senhor Raimundo
Campos Filho, Coordenador do Curso de Direito. Concedo, neste
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primeiro momento, a palavra ao Deputado Bira do Pindaré, autor do
requerimento de convocação desta Sessão Solene, que fará uso da
palavra em nome do Poder Legislativo do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, a todos os Senhores e as Senhoras, a todos que nos
acompanham também pela TV Assembleia, povo maranhense, Senhor
Presidente Zé Inácio, que preside desta sessão solene, Senhor Rodrigo
Maia, Procurador do Estado, aqui representando o Governador do
Estado, Flávio Dino; Senhora Professora Dorivan, Câmara Pró-Reitora
de Ensino da Universidade Federal, aqui representando a Reitoria da
Universidade Federal do Estado do Maranhão; Professora Jaqueline
Demétrio, Diretora do Curso de Direito da UEMA aqui presente
representando senhor Reitor Gustavo Costa; Dr. Fabricio Santos Dias,
Procurador-Chefe da AGU, da Advocacia Geral da União; o Senhor
Manuel Acioly, Subdefensor Geral do Estado, neste ato, representando
a Defensoria Pública; Exmª Senhora Dr. Oriana Gomes, Juíza de Direito
e Professora do Curso de Direito da Universidade Federal; o Senhor
João Batista Ericeira, Diretor da Escola Superior de Advocacia neste
ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil; o Senhor
Raimundo Campos Filho, Coordenador do Curso de Direito, a quem
quero fazer uma menção especial pelo empenho e a dedicação, para
que todas essas homenagens pudessem acontecer, são inúmeras
homenagens merecidas ao Curso de Direito e o Poder Legislativo do
Estado não poderia também deixar de fazê-lo, porque se trata de uma
instituição centenária, a Faculdade de Direito da Universidade Federal
do Maranhão, que, desde o dia 28 de abril de 1918, partindo de um
sonho de estudiosos da vida jurídica e cultural do Maranhão, nasceu
esta que é a primeira faculdade de Direito no Estado, a faculdade de
Direito de São Luís, posteriormente incorporada à Universidade Federal.
Esta federalização da faculdade de Direito somente se deu em dezembro
de 1950, momento em que passou a integrar o quadro de
estabelecimentos de ensino superior, mantidos e subordinados
diretamente ao Ministério da Educação e Cultura. Foi somente em
1966 que a faculdade passou a integrar a Fundação Universidade do
Maranhão, mantenedora da UFMA da qual faz parte até os dias atuais.
É inegável que tal incorporação foi de fundamental importância para o
crescimento e o engrandecimento do ensino do Direito em nosso Estado.
Entendo que o estudo do Direito é imprescindível para efetivação dos
direitos sociais e fundamentais e por isso essencial para o crescimento
de nossa sociedade, promovendo o desenvolvimento integral, regional
e sustentável. Destaco que ao completar cem anos de história, o curso
de Direito da Universidade Federal do Maranhão formou milhares de
bacharéis em Direito, homens e mulheres que contribuíram e que
continuam contribuindo para o crescimento do nosso estado. Eu mesmo
fui acadêmico do curso de Direito da universidade que, aliás, é um
divisor de águas da minha vida pessoal, uma formação que eu carrego
para sempre e que define muito o que sou como parlamentar, mas,
sobretudo, como cidadão. Assim, de igual modo, um grande número de
pessoas, nas diferentes esferas de atuação, nos três Poderes, de maneira
especial o Poder Judiciário, os juízes, os promotores, os defensores,
na esfera jurídica, mas também no Poder Legislativo, e aqui falo da
minha pessoa, mas tem uma série de outros colegas neste parlamento
que são oriundos do curso de Direito. Também no Executivo, cujo
chefe maior, no estado do Maranhão, o Dr. Flávio Dino, é originário do
curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, aliás, é
professor daquele departamento. Ressalto, por fim, que a Faculdade
de Direito no Maranhão não fomenta apenas o desenvolvimento da
área jurídica, mas também da política, da economia, da cultura, com
reflexos diretos em todo o desenvolvimento social do nosso estado. Eu
tenho uma passagem muito grande pela Universidade Federal. Eu vivi
ali dez anos da minha vida porque ingressei em cursos da área técnica.
Eu vinha da Escola Técnica Federal do Maranhão, o primeiro vestibular
que eu fiz foi para matemática e fui aprovado. Seis meses depois, eu
fiz para engenharia elétrica e também fui aprovado, então fazia dois
cursos; o curso de Matemática e o curso de Engenharia. Chegava às
7h30 da manhã e saía às 10 horas da noite, almoçava e jantava no

Restaurante Universitário e trabalhava na Caixa Econômica Federal,
atendendo exatamente na agência instalada no Campus da Universidade
Federal do Maranhão. Dois anos depois, abandonei tanto o curso de
Matemática quanto o curso de Engenharia e nem me despedi. Fiz novo
vestibular e fui aprovado no curso de Direito. Assim, finalmente obtive
minha graduação de nível superior nesse honrado curso, que é o curso
de Direito. Aqui eu queria fazer uma menção especial a algumas pessoas
que estão presentes nesta sessão e que foram meus professores. Eu
estou vendo aqui o professor Mário Macieira, de quem tive a honra de
ser aluno. Uma salva de palmas para Mário Macieira. Professor
Fernando Belfort, que também foi meu professor. A professora Helena
Heluy, que está ali comportadinha como sempre, presente aqui na
nossa solenidade. Eu não sei se tem mais algum professor aqui que eu
tenha tido, mas eu creio que dos presentes são os que eu tive a honra
de ser aluno. Portanto, nessas pessoas, nesses professores e na
professora, eu faço a minha homenagem a todos os docentes, a todos
que fazem esta instituição, que é a Universidade Federal, mas de maneira
especial nesse pedacinho gigantesco, que é o curso de Direito da
Universidade Federal. Ali a gente aprendeu lições desde o tempo de
estudante, ainda militante do Movimento Estudantil, e já exercia de
alguma forma uma forte presença na nossa formação política. O Mário
se lembra muito disso, nós fomos colegas de Diretório Central dos
Estudantes, na mesma gestão, da gestão ‘Lutar é bom e não tem contra
indicação’. E o Dr. Mário Macieira, que foi Presidente da OAB, um
grande Presidente, diga-se de passagem, foi nosso parceiro,
companheiro nessa caminhada de Movimento Estudantil. Então, por
tudo isso, eu só tenho a agradecer pela presença dessa Instituição no
Maranhão e pela presença em nossas vidas. Eu acho que essas
homenagens são mais do que merecidas, é preciso realmente o
reconhecimento e, sobretudo, o fortalecimento, porque esse curso tem
que seguir adiante, formando pessoas e ajudando o Maranhão a ser um
Estado cada vez mais forte e com direitos cada vez mais efetivos,
sobretudo para aqueles que mais precisam. Que Deus abençoe o curso
de Direito, viva o Maranhão e viva a Universidade Federal do Estado
do Maranhão. Muito obrigado, parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Quero fazer o registro da Senhora Valéria Maria Pinheiro
Montenegro, chefe do Departamento de Direito da UFMA; o Senhor
Dimas Salustiano, que também é professor do Departamento do Curso
de Direito da UFMA. Mário Macieira, Professor do Curso de Direito
também da UFMA. E tem outras personalidades que ainda vamos
citar no decorrer da solenidade. Eu queria antes de novamente passar a
coordenação, a Presidência do Trabalho ao Deputado Bira, autor do
requerimento, primeiramente parabenizá-lo pela iniciativa, mas
parabenizar todos aqueles que hoje continuam fazendo o Curso de
Direito a ser um dos melhores Cursos de Direito não só do Maranhão,
do Brasil. Todos aqueles que têm se dedicado tanto na área
administrativa, mas, sobretudo, os professores e alguns já foram citados,
homenageados e têm outros também que dedicaram suas vidas na
organização, no fortalecimento da Instituição UFMA, do Curso de
Direito, que nós também tivemos a honra de ser aluno, ser formado
pela Universidade do Maranhão por meio do curso de Direito. Nós
que também tivemos essa oportunidade, nos anos 90, origem lá da
Baixada, de Bequimão. Naquela época fazer o Curso de Direito era
uma verdadeira vitória para quem entrava fazer o curso. Para nós,
muitos de nós que fizeram o curso, que vem do interior do Estado
como no nosso caso de Bequimão, aquela época quando me formei, em
1999, eram um ou dois, parece-me que fui o terceiro filho da cidade de
Bequimão a me tornar advogado. Hoje tem muito mais opções para
que a juventude tenha acesso ao ensino universitário. Mas o curso de
Direito faz parte da nossa vida e a militância na advocacia foi que nos
levou para militância política como advogado, sobretudo do movimento
social, de sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais no estado,
advogados de comunidades quilombolas, advogado do centro de cultura
negra, advogado militante também da causa dos direitos humanos.
Essa advocacia fruto do aprendizado do curso de Direito da UFMA,
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que nos levou para a política, sobretudo a política partidária, dando
oportunidade que nós disputássemos o mandato. E hoje, como
deputado estadual, estamos representando aqui na Assembleia o povo
do Maranhão, fruto da nossa militância política no partido dos
trabalhadores e fruto também da nossa advocacia, sobretudo em favor
das comunidades rurais do Maranhão, que também nos levou a
representar o governo federal aqui no estado do Maranhão, ser delegado
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, depois superintendente
do INCRA. Então a nossa trajetória política de militante na advocacia
e na política partidária tem muita haver com o nosso aprendizado no
curso de Direito da UFMA e na militância do movimento estudantil na
UFMA. E, para finalizar, agradeço alguns professores que estão aqui
que fizeram parte dessa formação. E faço referência a professora Helena
Heluy, que nos ensinou muito como professora e como liderança política
que foi também do Partido dos Trabalhadores. Vejo aqui a professora
Oriana Gomes, juíza, uma referência de juíza determinada e
comprometida com a justiça. E esse momento é importante a gente
destacar, porque nós vivemos num momento em que, sobretudo, o
poder judiciário, que é formado por oriundos dos cursos de Direito
Brasil afora, às vezes deixam de lado os princípios constitucionais
para determinar, inclusive, decisões, sentenças que acabam tendo um
cunho político ideológico muito grande. E eu não posso deixar neste
momento de registrar o que passa o nosso Presidente Lula, que hoje é
considerado por nós um preso político em função da sentença injusta
que contra ele foi determinada pelo juiz Sérgio Moro. Também destaco
aqui o professor Dimas, um grande constitucionalista que nos ensinou
os princípios do Direito Constitucional, que também é um amigo e
companheiro do Partido dos Trabalhadores. E, por último, quero fazer
referência ao professor Mário Macieira. Ele foi meu professor no
primeiro período de Direito e deu aquela disciplina Introdução ao
estudo de Direito, que também nos ensinou não só a conhecer o Direito,
mas também pensar um mundo com outro olhar, com olhar de usar o
direito como instrumento, o nosso Curso de Direito como nossa
formação jurídica como instrumento de fazer justiça social e isso nos
ajudou muito na nossa formação. Quero parabenizar todos que hoje
continuam à frente do Curso de Direito ajudando a formar profissional
comprometidos com a justiça e com a justiça social. E quero neste
momento passar a presidência dos trabalhos ao Deputado Bira do
Pindaré que vai continuar conduzindo esta Sessão Solene. Muito
obrigado a todos vocês, muito obrigado à UFMA, muito obrigado ao
Curso de Direito por nos ajudar e contribuir com a nossa história de
luta para estar aqui, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Vamos dar a sequência e quero de antemão
agradecer ao doutor Márcio Aleandro Correia Teixeira por essas duas
obras aqui que ele presenteou a Casa, muito obrigado pela presença,
agradecer também o presidente da FAPEMA, que está aqui, nosso
querido amigo, Alex Oliveira, professor Márcio Buzar e demais
participantes. Nós vamos conceder a palavra para algumas pessoas
que também farão as suas colocações e ao final convido todos, nós
vamos fazer uma foto oficial que vai registrar esta homenagem, depois
será devidamente entregue ao Curso de Direito para lembrar este
momento. Além do que também entregaremos as imagens e o vídeo de
todos os pronunciamentos aqui feitos. Com a palavra, o Senhor
Raimundo Campos Filho, que é coordenador do Curso de Direito da
Universidade Federal do Maranhão.

O SENHOR RAIMUNDO CAMPOS FILHO - Senhor
Presidente, Deputado Bira do Pindaré, em nome de quem saúdo a
Mesa, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, personalidades,
professora Valéria, professora Maria de Jesus, não vou nominar aqui,
mas é uma satisfação a presença da Academia Maranhense de Letras
que foi nossa precursora, eu vou fazer uma síntese do que já foi falado
e vou tentar retirar algumas coisas que já aconteceram. A Faculdade de
Direito nasceu um Curso de Direito chamado, denominado Curso
Jurídico Social na modalidade presencial até 1972, data em que

aconteceram as colações de grau conjuntas de 34 egressos e outra com
91 egressos, na forma já estatutária das universidades. Antes, a primeira
turma saiu em 1924, os jornais falam em 16, mas tem uma foto
nominativa, por fileira, de 21 egressos. Então, a partir daí, as turmas
cresceram até 1930 um pouco mais e foram decrescendo. Quando foi
em 1942, o curso teve uma parada, uma pausa e retomou pela luta da
criação da Fundação Paulo Ramos, que na época era o governador do
Estado, o interventor. Todos lutavam pela existência do curso de direito,
pela faculdade de Direito juntamente com a faculdade de Farmácia e
Odontologia. Então foi criada essa fundação para fazer a manutenção.
A luta continuou pela federalização até a data em que o Deputado Bira
fala que foi federalizado, em 1950. Então, em 1951, houve o egresso de
três membros, de três acadêmicos, de três bacharéis em Ciências
Jurídico-Sociais, oriundos das turmas de entrada de 1943 e 1944. Daí
as turmas foram crescendo e hoje nós temos um egresso não muito
completo com os ingressos, que nós temos o ingresso de 50 alunos por
curso, que são dois cursos, um matutino e um noturno, são 100 por
semestre dos dois turnos e 200 ao ano, mas o egresso por semestre
está saindo na média de 78, 79 acadêmicos, formandos, bacharéis.
Bom, a Faculdade de Direito, como instituição superior de ensino
superior, teve inicialmente uma mantenedora chamada de congregação,
depois de agremiação e finalmente os registros falam em Associação
Incorporadora da Faculdade de Direito. Isso foi até 1950, quando foi
federalizada e criada com o nome d Faculdade de Direito de São Luís.
Sempre foi uma cultura no curso de Direito trabalhar com a prática e
nós tivemos, então, ainda no curso da faculdade isolada, das faculdades
isoladas de Direito, faculdade de Odontologia, de Farmácia e
Odontologia. No curso de Direito, nós tivemos uma Escola de Direito,
Escola Jurídica, Escola de Prática Jurídica já com o saudoso Doroteu
Ribeiro e creio que o professor Fernando Nivaldo Macieira. Em 1945,
o curso foi autorizado, é bom se registrar isso aqui, a primeira
autorização do curso foi em 1945 quando integrava a universidade, a
Fundação Universidade e muito carinhosamente chamada de FUN por
algum tempo, depois Fundação Universidade Federal do Maranhão.
Teve em sua memória a pesquisa, as colações de grau, a extensão e o
ensino. Agora, em 1900, depois da prática jurídica, que se falou nos
nomes do Dr. Doroteu Ribeiro e Ivaldo Guimarães Macieira, foi criado
também, já bem mais recente, um Fórum Universitário que recebeu o
nome de Fernando Perdigão. Esse fórum foi oriundo de um projeto do
professor João Batista Ericeira, a professora Eugênia e a professora
Valéria Montenegro. Foi exatamente a denominação do Escritório-
escola que funcionou até então. Só que em 2004, com o ingresso das
diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito, nós tivemos que
fazer um projeto pedagógico e o reconhecimento, que era por tempo
indeterminado, ele passou a ser de acordo com a avaliação do curso.
Então recebemos a avaliação do curso, o curso teve uma baixa, teve no
CPC, que é Conselho Preliminar de Curso, um pouco baixo, mas ele
revigorou em função da avaliação do curso e tinha que se fazer um
projeto pedagógico que é exatamente o que está atendendo hoje. Esse
projeto pedagógico nós recebemos a avaliação, hoje nós temos o CPC,
que é o Conselho Preliminar do Curso 03, que pode ser revalidado
automaticamente e o ENADE, avaliação do curso em 04, nota 04. Nós
gostaríamos de destacar também que o curso de Direito da Universidade
Federal do Maranhão teve sua contribuição com extensão em
interiorização, foi 2006 com o advento do REUNI, aliás, em 1997
ainda em que foi criado o curso de Direito em Imperatriz, que funcionou
alguns anos com 12 docentes e atualmente ele está com 22. E em 2006,
quando ele foi reorganizado por meio do REUNI, que não foi um
evento muito agradável, mas foi pelo REUNI que se aumento lá, que
era 35 para 40 vagas e funcionando até hoje. Mas quando foi, ainda
com o REUNI, ele foi tornado independente. Porque as Coordenações
de Cursos de Direito da Universidade Federal, em Imperatriz, era uma
só. A última, inclusive quando era com a professora Nilde, que era
coordenadora do curso e ela tinha que viajar para Imperatriz para fazer
as colações de grau. Então, em 2006 foi criado o Centro de Ciências
Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST) de Imperatriz. Ele tem sua
independência. Então a unidade acadêmica lá já absorve e tem um
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coordenador do curso de Direito. Ademais eu queria salientar aqui a
grande importância da Academia Maranhense de Letras, que, na sua
incorporação das faculdades isoladas, nós tivemos o prazer de receber
todo acervo da Academia Maranhense de Letras para que nós
fortalecêssemos a nossa biblioteca para que funcionassem os cursos
de Direito e de Odontologia e Farmácia. Seriam essas as nossas palavras,
muito obrigado. Agradeço ao Deputado Bira pela manifestação. Isso é
honra que se tem. A universidade só tem a agradecer, é um registro. São
100 anos. Não vamos mais ter uma data dessa. Não sei nem se a gente
consegue viver mais 30 anos, mas não temos mais. Essa data de 100
anos foi uma oportunidade ímpar. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado os colegas docentes, os professores aposentados,
professor Neemias, professor Belfor. Não vou nominar, porque vou
me perder aqui. Está bom, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Obrigado. A tecnologia está aí. Vamos viver
mais 100 anos se Deus quiser. Com a palavra o senhor João Batista
Ericeira, Diretor da Escola Superior de Advocacia representando aqui
a OAB.

O SENHOR JOÃO BATISTA ERICEIRA – Excelentíssimo
Senhor Presidente desta sessão solene Deputado Bira do Pindaré, autor
deste tão importante requerimento comemorativo do centenário da
Faculdade de Direito do Maranhão. Em primeiro lugar, para não parecer
que vou fazer um discurso, eu não vou me ater a nominata que é bem
longa. Eu quero cumprimentar esta ilustre Mesa na pessoa do
Presidente Bira do Pindaré, que, inclusive, eu designei também para
integrar a nossa Comissão da OAB. Até porque ele teve essa ideia
brilhante de fazer essa proposição. Assim também como designei o
Desembargador Cleones Cunha. Então nós estamos aí com o Legislativo,
o Judiciário, todos agregados na Comissão da OAB da Ordem dos
Advogados, porque nós entendemos desde o princípio, Presidente
Bira, que a faculdade de Direito não é apenas um curso que foi
incorporado à Universidade Federal do Maranhão. Isso precisa ser
bem entendido. O que nós estamos fazendo aqui historicamente é
marcante hoje, aqui, porque as colações de grau da velha Faculdade de
Direito se faziam na Assembleia Legislativa do Maranhão. Para ver a
importância que se dava aos colandos de grau da Faculdade de Direito.
Ela foi criada como uma iniciativa local da sociedade maranhense, de
um grupo que queria revitalizar a cultura e a política do Maranhão. E
esse grupo, paradoxalmente, tinha liderança de um estrangeiro que era
Fran Pacheco. Fran Pacheco, a neta dele, está aqui. Eu fui recebê-la no
aeroporto. Ela veio de Lisboa especialmente para as comemorações. E,
também, o Neto do Domingos Perdigão, que os dois líderes da criação
da Faculdade de Direito do Maranhão foram o Cônsul Fran Pacheco e
o Diretor da Biblioteca Estadual do Maranhão, Domingos Perdigão.
Eles englobaram uma iniciativa e nós vamos fazer, quero convidá-los,
desde agora, nós vamos fazer a sessão solene de encerramento com
outorga das Medalhas Fran Pacheco na Associação Comercial, assim
como a UFMA vai outorgar Medalha Domingos Perdigão, na sexta-
feira, lá no Teatro Arthur Azevedo. Por que Associação Comercial? É
a pergunta que eu devo a responder a vocês. A razão é que a Associação
Comercial foi a entidade que financiou a faculdade, deu o dinheiro para
a faculdade pra se instalar a faculdade e comprou o prédio da faculdade
porque o Fran Pacheco era o Diretor-Secretário da Faculdade e ele era
um homem brilhante o Fran Pacheco, se vocês verem a história, eu
estive folheando hoje pela manhã o livro do professor Jerônimo
Viveiros, A história do comércio do Maranhão, a bibliografia extensa
dele preocupado com a economia do Maranhão, os meios de transportes,
ele propôs a criação da ferrovia São Luís-Caxias que depois se estendeu
até Teresina, ele promoveu o primeiro Congresso Pedagógico do
Maranhão, de reforma pedagógica, porque ele era positivista, se
inspirava em Teófilo Braga, o segundo presidente da República
Portuguesa, e tinha ideias, àquela época, revolucionárias, mas eu quero
marcar aqui, Presidente Bira, é que no momento em que o Brasil vive
uma quadratura delicada, em que o estado brasileiro se distancia da

sociedade brasileira é preciso que haja esse reencontro entre estado e
sociedade, aquelas lideranças de Fran Pacheco, de Domingos Perdigão,
eles eram lideranças que não estavam atrelados ao estado. Eram
lideranças da sociedade. Porque o Fran Pacheco, ele depois que a
República foi proclamada em Portugal, ele começou fazendo jornalismo,
ele era inquieto, começou a ter várias iniciativas, depois que a República
triunfou em Portugal é que ele foi nomeado Cônsul de Portugal. E
começou então uma carreira diplomática, ficou aqui no Maranhão, de
1900 a 1922, 22 anos. Aí a Faculdade de Direito, que começou dessa
forma. Em 1941, e eu provoquei o nosso jurista Sálvio Dino, membro
da Academia Maranhense de Letras Jurídicas e da Academia Maranhense
de Letras, a nos dar uma entrevista que está publicada no Imparcial de
hoje, em que o Sálvio com aquela forma polêmica que Helena Helluy
sabe, de advogado do Tribunal de Júri, ele provoca uma discussão
dizendo que o fechamento da Faculdade de Direito, em 1941, se deu
por uma razão, é que era Estado Novo e a Faculdade de Direito estava
incomodando a ditadura estado-novista do Getúlio Vargas, o regime
autoritário. O pretexto que foi apresentado é que havia irregularidades
formais, digamos assim, na concessão de diplomas, na questão das
aulas, mas isso era um pretexto, era um mero pretexto. O mesmo
Sálvio Dino, que é autor de uma obra que eu venho instigando a ele
publicar o restante, diz que, em 1964, vejam vocês, a UFMA é criada
em outubro de 66, eu fiz o vestibular ainda para Faculdade de Direito
em 67, aí vocês vão já conferir a minha idade. Aí me transfiro para o
Rio e, depois da minha transferência, a faculdade é absorvida pela
Universidade Federal do Maranhão. Já diz o Sálvio, no outro momento
de autoritarismo, era regime militar novamente e a faculdade também
desapareceu como ente jurídico quando foi absorvida como consta no
Departamento da Universidade Federal do Maranhão. No entanto, ela
desapareceu como ente jurídico, mas não desapareceu como projeto
cultural, cívico, jurídico e político do Maranhão. Todos nós somos
tributários dela. A OAB também foi fundada pelo mesmo grupo. O
Instituto Histórico e Geográfico pelo mesmo grupo; a Academia
Maranhense de Letras, a mesma turma que queria que o Maranhão
voltasse às mais caras tradições da época gonçalvina. Nós aqui, no
Maranhão, Bira, o nosso chão é o chão da gratidão. No Maranhão, nós
sempre falamos com o coração e por isso é que trouxemos de Portugal
a neta do Fran Pacheco para receber as homenagens que são tributadas
a seu avô, assim como o neto do Domingos Perdigão. Então, eu quero
dizer a vocês que a faculdade não desapareceu, como disse há pouco,
como projeto cultural e político. Agora nós estamos propondo, isso eu
conversei com Sálvio, quer dizer, eu fiz uma provocação para fazer
essa tabela, porque o que nós estamos sugerindo é que a faculdade seja
resgatada novamente, volte a ser faculdade. Eu levantei essa bandeira
nos anos 90, levantei essa bandeira, mas senti que não havia apoio
político, o objetivo é que a gente volte a ser faculdade não isolada, o
que não é possível, mas como Centro de Ciência Jurídica dentro da
própria UFMA com o nome de Faculdade de Direito, para que
possamos voltar a ter aquele status que já tivemos outrora, quando as
colações de grau eram na Assembleia, as grandes discussões políticas,
a Helena sabe disso, Helena Heluy, é no Parlamento Escola, no Diretório
Acadêmico, no Centro Acadêmico Clodomir Cardoso, onde se
discutiram os destinos do Maranhão e do Brasil. Hoje se faz isso na
Escola de Direito? Não se faz mais isso. É por isso que o Direito está
como a cápsula de minúcia, foi diminuído, porque não está projetando
o papel político devido que tem o Direito. O Direito é um produto que
não se justifica a si próprio, ele é um produto que só tem explicação
política e cultural e para nós retomarmos essa trilha é preciso que a
gente desfralde essa bandeira com consciência política. Porque o nosso
país, na verdade, atravessa momentos difíceis, mas o nosso Estado
também, estamos vivendo um momento de inflexão. Eu acredito que o
povo do Maranhão que é sempre herdeiro de grandes tradições, não vai
deixar que este Estado seja acanhado com as possibilidades que tem,
seja diminuído com as possibilidades que tem. Nós estamos aqui com
o nosso Presidente da FAPEMA, eu queria fazer aqui uma menção
especial, Deputado Bira, a uma criação sua, que você inaugurou, que é
o IEMA. Educação Integral Técnica para os Estudantes do Maranhão,
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para os mais pobres, em tempo integral. Isso é uma coisa que pode, é
uma obra que não é viaduto, que não é estrada, mas é uma obra que
pode provocar grandes transformações na vida dos maranhenses. E
atualmente à frente do IEMA se encontra o Reitor Jhonatan Almada,
um jovem talentoso, criativo. Inclusive a logomarca do centenário foi
exatamente produzida pelo IEMA. Uma logomarca bonita,
reproduzindo a fachada arquitetônica da Faculdade de Direito,
produzida pelo pessoal do IEMA. Uma colaboração importantíssima
que o IEMA tem dado e acho que nós temos que reconhecer que a saída
é pela educação. E para a educação de nível básico, de nível médio, isso
que realmente vai elevar o Maranhão, como pensava Fran Pacheco, já
por volta dos anos iniciais do século passado. Então este momento é
um momento em que todos nós estamos aqui irmanados para celebrar
o que deve ser celebrado, 100 anos, como eu digo, temos tido muitas
tarefas, muitos cansaços, não tem sido fácil. Mas como centenário, o
outro é só daqui a 100 anos, valeu a pena. E valeu a pena, sobretudo,
estar com vocês nesta manhã e reviver as colações de grau que eram
feitas da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Por tudo
isso, Presidente Bira, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento
em nome... eu integro as duas comissões, integro a comissão, presido a
comissão da OAB, está sob a minha presidência, por isso que pude lhe
nomear, nomear o Cleones, eu nomeio quem eu quero. Presido a
Comissão da OAB e integro a Comissão da UFMA, por deferência da
minha querida amiga Nair Portela, fomos companheiros de luta na área
de vivência, na área sindical e ela está sempre afinada conosco. Então
a todos vocês, quero fazer também uma referência aqui, que foi dito. E
eu quero contar um episódio rapidinho. Não vou cansá-los. Está
mencionado aí que o Fórum Universitário foi um projeto nosso em
1996. É verdade. Eu vi esse projeto em Santa Catarina. Eu era procurador
geral da instituição, mas nunca deixei a sala de aula. Por ser procurador,
chefiava contencioso da Universidade, mas nunca deixei a sala de aula.
Porque eu digo, eu estou procurador porque sou professor. Da sala de
aula eu não arredo. Então vi esse projeto lá em Santa Catarina. Fizemos
o projeto, na hora de dar o nome, eu me lembrei de um episódio meu da
minha biografia pessoal. Quando eu fui me inscrever para o vestibular,
o diretor da faculdade era o Professor Fernando Eugênio Reis Perdigão.
Eu, Bira, tinha ficado em segunda chamada porque falta, por não ter
frequência, porque estava com Renato Archer e Cid Carvalho
organizando o MDB no interior do Maranhão. Era secundarista, mas
já participando das lutas, das lutas políticas, aí cheguei para o professor
Perdigão. E disse, professor, eu vim me inscrever para o vestibular,
mas eu não tenho diploma de segundo grau, porque eu estava aí na
política organizando o MDB com o Cid, com o Renan. E tenho muita
falta, mas eu queria que o senhor, se pudesse, me inscrever, porque eu
prometo que vou fazer as provas e trago meu diploma. Fernando
Perdigão era um homem alto, elegante, mas tinha a voz muito fina, era
um contraste com o tipo físico dele. Ele disse: olha eu vou lhe inscrever,
mas você tem que trazer o diploma, senão oh... Eu fiz as provas de
segunda chamada. Peguei o meu diploma. Professor está aqui o diploma.
Fiz o vestibular. Passei no vestibular. Ele poderia ter recusado
formalmente a minha inscrição para o vestibular. Então na hora de
designar o fórum, eu digo: Fórum Fernando Perdigão. Fui eu quem dei
o nome. Com a justiça ao homem que também era revolucionário. Foi
preso na intentona comunista de 35. Era um intelectual de peso, membro
da Academia Maranhense de Letras. Filho do Domingos Perdigão, que
foi um dos idealizadores da nossa faculdade. Eu teria outras histórias,
aquilo que vocês chamam de pequenas histórias... petite histoire, mas o
tempo não vai me permitir. Eu quero mais uma vez, para finalizar,
dizer esse refrão: em nosso coração toda gratidão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Obrigado ao senhor professor João Batista
Ericeira. Registro as presenças do senhor Pedro Nascimento, Secretário
Adjunto de Ciência e Tecnologia. O senhor Marcelo Carvalho, chefe
do Departamento de Direito da UEMA. Senhor Domingos Alberto,
vice-prefeito de Coroatá. Senhora Valmira Miranda, prefeita de Colinas.
Senhor Alex Oliveira, presidente da FAPEMA. Senhora Joelma Vera

superintendente de atenção primária da Secretaria de Saúde do Estado.
Senhor Benedito Buzar, Presidente da Academia Maranhense de Letras.
Senhor Bruno Teixeira Vitor Leite, representando o IBEDEC – Instituto
Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Senhor José
Antônio Almeida, meu correligionário ex-presidente da OAB. Concedo
a palavra ao Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente Deputado Bira do Pindaré, a quem eu, de já, parabenizo
pela autoria do Requerimento, pela iniciativa belíssima dessa sessão
em homenagem aos 100 anos do Curso de Direito da Universidade
Federal do Maranhão. Professora Dorivan Câmara, Pró-Reitora de
Ensino da UFMA neste ato representando a Reitora Nair Portela;
Exmo. Senhor Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado,
representando o Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino
neste ato; Professora Jacqueline Demétrio, Diretora do Curso de Direito
da UEMA, neste ato representando o Reitor Gustavo Costa; Dr.
Fabrício Santos Dias, Procurador-Chefe da AGU, Advocacia-Geral da
União; Senhor Emanuel Acioli, Subdefensor Geral do Estado neste ato
representando a Defensoria; Exma. Senhora Dra. Oriana Gomes, Juíza
e Professora do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão;
Senhor João Batista Ericeira, Diretor da Escola Superior de Advocacia
neste ato representando a OAB; e o senhor Raimundo do Campos
Filho, Coordenador do Curso de Direito. Serei breve em minhas palavras,
mas não poderia deixar de me manifestar nesta belíssima sessão de
hoje em homenagem aos 100 anos do Curso de Direito, uma vez que de
lá eu vim. Eu vejo com muita felicidade que professores que tive a
oportunidade de aprender muito com aqueles que estão aqui e outros
que não puderam vir também. Lembro das aulas do Professor Humberto,
que ali se encontra, da professora Valéria, do Professor João Batista
Ericeira. A Professora Oriana, eu fazia Direito Matutino, mas ainda
assistir como penetra umas aulas, à noite, por conta de outros amigos
que eu tinha lá, foi uma felicidade muito grande colher a sua experiência
e a transformar o conhecimento, por meio das nossas pessoas. O
nosso querido Professor Fernando Belfort, que se encontrava ali e,
claro e evidente, uma saudação especial ao Professor Mário Macieira,
a quem eu tive a oportunidade, Mário, de lembrar da aula que foi
também relembrada aqui pelo Deputado Zé Inácio da Teoria
Tridimensional do Direito, e como é importante nós chegarmos a esta
Casa enquanto parlamentar e saber a importância do fato, valor e da
norma, já que essa aqui é uma Casa Legislativa. Então, para não me
alongar mais só dizer aqui do alto da tribuna da minha eterna gratidão
ao Curso de Direito da UFMA. Eu já disse isso em diversas
oportunidades, muito e talvez quase tudo da minha atuação enquanto
parlamentar nesta Casa, eu devo ao Curso de Direito da UFMA e aí,
claro, que devo aos meus professores e a todos aqueles que fazem
parte do Curso de Direito da UFMA, tenho ali sentado com muita
alegria no plenário desta Casa hoje também, o professor Marcelo, que
se formou comigo na mesma turma e nesse tempo de modernidade, eu
quero dizer que o curso da UFMA está eternizado, porque nós temos
um grupo do WhatsApp que o nome é UFMA DIREITO 96.1. Então,
na época da modernidade já está eternizado o Curso de Direito na
UFMA em nossa rede social e só dizer isso, a gratidão é a memória que
se guarda no coração e eu sempre guardarei no meu coração a gratidão
de todos aqueles que fazem e farão com certeza por muitos anos o
Curso de Direito da UFMA. Vida longa a todos vocês e que Deus
abençoe a cada de vocês.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Obrigado, Deputado Eduardo Braide, concedo
a palavra à professora Dorivan Câmara, Pró-Reitora de Ensino da
Universidade Federal do Maranhão, que falará em nome da instituição,
encerrando essa nossa sessão solene.

A SENHORA PROFESSORA DORIVAN CÂMARA – Em
nome da professora, Dra. Nair Portela Silva Coutinho, Reitora da
Universidade Federal do Maranhão, a quem represento neste ato.
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Cumprimento o presidente desta sessão especial, Deputado Bira do
Pindaré, as senhoras deputadas, os senhores deputados, as autoridades
constituídas do Executivo e Legislativo, o coordenador do curso de
Direito da UFMA, professor Raimundo Nonato Campos, a chefe do
Departamento de Direito, professora Valéria Montenegro, professoras
e professores do curso de Direito aqui presentes, senhoras e senhores
servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão, ilustres convidados,
minhas senhoras e meus senhores. As celebrações que têm forte
conteúdo histórico são pródigas em promover o exercício de uma das
mais importantes funções da memória humana, a capacidade seletiva,
que consiste no poder de escolher aquilo que deve ser preservado. É o
exercício consciente desse poder que nos desvia da sociedade e do
esquecimento. É com esse entendimento que destaco o significado
desta solenidade concebida para homenagear o curso de Direito da
Universidade Federal do Maranhão ao completar 100 anos de existência.
Homenagem é uma que define retribuição de honra, agradecimento,
tornar público com um ato de gratidão. Forma de expressar
reconhecimento desde os primórdios da humanidade. Segundo registros
históricos, as civilizações tribais pré-históricas homenageavam seus
guerreiros e os deuses com rituais. Hoje a Assembleia Legislativa do
Maranhão marca os 100 anos do curso de Direito da UFMA ao realizar
esta sessão histórica, uma sessão especial, solene. Necessário se faz o
destaque à relevância de tão nobre iniciativa que coloca em relevo o
reconhecimento da contribuição social dada pelo curso e pela instituição
responsável por sua oferta por meio do trabalho de muitos servidores:
docentes, técnicos, operacionais, entre outros, para a formação e
gerações de bacharéis do Direito em nosso estado no decorrer de um
século, garantindo-lhes que, em seu mister, baseados na lei, promovam
a justiça e por meio dela pacifiquem as relações sociais e humanas. Não
há como viver este momento sublime sem voltar o pensamento para
aquela manhã do dia 28 de abril de 1918, quando sonhadores, idealistas,
visionários do campo jurídico tomaram a peito a decisão de criar a
Faculdade de Direito do Maranhão. Aqueles pioneiros deixaram a vida
terrena para se transformar em vultos históricos do ensino jurídico
maranhense, dentre os quais destacamos Domingos Perdigão, Alfredo
de Assis Castro, Antônio Lopes da Cunha, José Almeida Nunes, Fran
Pacheco e Henrique Couto, a quem coube presidir aquele ato de criação.
A instituição teve sua denominação mudada mais tarde par Faculdade
de Direito de São Luís e, em 1966, o curso de Direito passou a fazer
parte da Universidade Federal do Maranhão, com faculdades isoladas
de outras áreas. Mas, de tudo, sobressai o fato histórico de que o curso
de Direito foi o 1º curso superior oferecido à sociedade maranhense,
por suas salas de aula, desde a primeira localização na Praça João
Lisboa, esquina com a antiga Rua de Nazaré, passando pela Rua da
Palma, pelo sobrado da Rua do Sol, agora total e criteriosamente
restaurado, até às instalações da Cidade Universitária, passaram milhares
de alunos que se destacaram no exercício das mais elevadas funções
político-administrativas de parlamentares de renome a governadores
do Estado, advogados brilhantes, magistrados estaduais e federais,
ministros de Tribunais Superiores, membros do Ministério Público,
professores de alto saber e muitos outros notáveis profissionais do
campo jurídico. Acredito seja importante destacar que a relação
institucional que se estabelece entre Assembleia Legislativa do
Maranhão e a Universidade Federal do Maranhão tem sido marcada
pelo recíproco respeito e reconhecimento ao papel social que essas
instituições desempenham. Hoje, mais que antes, essas instituições
são chamadas a ajudarem-se mutuamente na criativa tarefa de planejar
e implementar novas intervenções tão necessárias à garantia do bem-
estar social, missão primeira e maior de órgãos mantidos pelo erário e
dever “inafastável” de todos os servidores remunerados com recursos
públicos. Somos chamados sim a começar de novo sempre para que as
glórias do nosso passado não nos façam acomodar, mas nos sirvam de
lição para construirmos sempre mais. A Universidade passa
continuamente por mudanças. Não poderia ser diferente por óbvias
razões. As mudanças positivas ocorridas ao longo dos 100 anos só
foram possíveis graças ao compromisso dos profissionais que,
cotidianamente, realizaram seu labor com empenho. Por isso mesmo,

visto que esta cerimônia está sendo realizada na mais alta corte do
Poder Legislativo do Maranhão nada mais justo que expressar um
agradecimento especial a todos os professores e ex-professores do
nosso curso de Direito e aos membros desta Assembleia. Em nome da
professora Dr. Nair Portela Silva Coutinho, que no momento encontra-
se em Brasília participando da reunião da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES e
em nome de todos os profissionais que tornaram realidade a oferta do
curso de Direito no decorre de 100 anos, agradeço mais uma vez e o
faço penhoradamente a homenagem que o curso de Direito da UFMA
recebe da Assembleia Legislativa do Estado, por proposição do
eminente Deputado Bira do Pindaré, egresso da UFMA, aprovada em
Plenário. Este público reconhecimento ao serviço prestado por nosso
curso de Direito nos enche de justo orgulho e se constitui poderoso
incentivo a continuarmos primando pela melhoria da qualidade do
nosso ensino como um todo e em especial na área da ciência jurídica e
do direito como um bem material à própria vida em sociedade. Muito
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Obrigado, professora Dorivan Câmara, que
aqui falou em nome da Universidade Federal do Maranhão. Quero
ainda por dever registra as presenças do Deputado Wellington do Curso,
Deputado Fábio Braga. Quero também, finalizando essa sessão solene,
fazer uma referência especial à senhora Rosa Machado, neta do senhor
Manoel Franco Pacheco, um dos fundadores da Faculdade de Direito
no Maranhão, e também ao senhor Domingos Perdigão Neto, neto de
Domingos Perdigão, um dos fundadores da Faculdade de Direito do
Maranhão, a quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado pelas
presenças honrosas e, assim, nós declaramos encerrada a presente
sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 450/2018

Regula a cessão dos espaços da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de estabelecer normas à utilização,
das dependências do Palácio Manoel Bequimão, edificio sede desta
Assembleia Legislativa.

RESOLVE:
Art. 1º A cessão de espaços desta Assembleia Legislativa, para

utilização em reuniões, encontros, palestras, convenções, seminários,
cursos, simpósios, conferências e outros eventos de natureza política
ou social deverá ser precedida de expressa autorização e obedecerá ao
disposto nesta Resolução.

§ 1º A cessão do Plenário é regulada diretamente pelo Regimento
Interno da Casa.

§ 2º A cessão da Sede Social da Assembleia Legislativa (Clube
Maiobão) segue disposição normativa própria.

§ 3º É vedada a cessão do Teatro Bernardo Almeida (Auditório
da Creche-Escola Sementinha).

§ 4º  É vedada a cessão do Salão Nobre (Galeria dos Presidentes)
a terceiros.

§ 5º A cessão das Salas das Comissões segue procedimento
simplificado disposto no artigo 17º desta Resolução.

Art. 2º Compete à:
I - Diretoria de Administração analisar os pedidos de utilização

do Auditório Fernando Falcão, do Auditório Gervásio Santos
(Plenarinho), do Auditório Neiva Moreira (Auditório da Comunicação)
e do Hall de Entrada da Assembleia Legislativa;

II - Escola do Legislativo analisar os pedidos de utilização da
sala de Videoconferência.
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Art. 3º O pedido de utilização dos espaços mencionados no

artigo 2º deve ser dirigido ao Presidente da Assembleia Legislativa,
através de Parlamentar em pleno exercício do mandato, devendo o
processo ser aberto junto ao Núcleo de Protocolo e Portaria com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.

§ 1º Quando o pedido for apresentado por órgão ou entidade
da Administração Pública, direta ou indireta, o pedido deve ser
encaminhado ao Presidente da Assembleia Legislativa.

§ 2º Quando se tratar da realização de convenção regional de
Partido Político, o pedido pode ser formulado pelo Presidente regional
da instituição partidária.

Art. 4º O pedido deve trazer discriminação completa da
programação do evento idealizado, incluindo, obrigatoriamente:

I – Natureza do evento;
II – Horários de início e término do evento;
III – Espaço pretendido;
IV – Estimativa de público;
V - Nome, telefone e e-mail do responsável pelo evento;
VI - Declaração do solicitante de que não praticará quaisquer

atos de comércio relacionados ao evento idealizado (cobrança de
ingressos, taxas, inscrições e venda de produtos) dentro ou fora das
dependências da Assembleia Legislativa.

§ 1º O solicitante pode fazer uso do Modelo de Ofício constante
no Anexo I desta Resolução.

§ 2º Na hipótese de realização de evento beneficente, será
permitida a arrecadação de alimentos não perecíveis a título de ingresso,
devendo constar no pedido a instituição destinatária dos produtos a
serem arrecadados.

Art. 5º Caso a realização do evento idealizado implique em
montagem ou manuseio de equipamentos mecânicos, elétricos, sonoros,
acústicos, sanitários ou hidráulicos, ou possa representar potencial
risco de sinistro, ou ainda possa causar interferência no funcionamento
das instalações próprias da Casa, tais implicações devem ser descritas
no pedido.

Art. 6º Os pedidos de cessão que impliquem nos procedimentos
mencionados no artigo 5º, caso sejam autorizados, serão
supervisionados por técnicos da Assembleia, que deverão acompanhar
todo o desenvolvimento dos serviços realizados, a fim de previnir
prejuízos às instalações da Casa.

Art. 7º  O setor responsável, nos termos do artigo 2º, verificará
se o local pretendido já se encontra reservado a outro evento no mesmo
dia e horário, bem como se observará as seguintes condições
indispensáveis a seu deferimento:

I – utilização em dia útil (segunda-feira a sexta-feira) e no
período compreendido entre 08:00h e 18:00h;

II – não contrariar qualquer regra legal, especialmente em período
eleitoral, obedecer à vedação de utilização de bens públicos em benefício
pessoal de candidato, de partido político ou de coligação;

III – não se destinar direta ou indiretamente a atos de comércio.
Art. 8º Caso os requisitos de que trata esta Resolução não

estejam preenchidos, o pedido será devolvido ao gabinete do
parlamentar autor da demanda, para que este, querendo, efetue as
devidas correções.

Parágrafo único. Caso o autor da demanda não efetue as devidas
correções, o processo será arquivado.

Art. 9º Preenchidos os requisitos, o pedido será encaminhado
ao Gabinete Militar para análise e emissão de parecer técnico. Na
sequência, o pedido será enviado ao Gabinete da Presidência.

§ Parágrafo único. Os pedidos de cessão da Sala de
Vídeoconferência ficam dispensados da análise técnica do Gabinete
Militar.

Art. 10º Cabe exclusivamente ao Presidente da Assembleia
Legislativa deferir, ou não, pedido de utilização dos espaços da Casa.

§ 1º Sendo deferido, o pedido deve retornar à Diretoria de
Administração, que comunicará o deferimento do pedido à Diretoria
Geral,  à Diretoria da Mesa, ao Cerimonial, ao Gabinete Militar, ao
Gabinete do Deputado solicitante, ao Setor Médico, ao Setor de

Documento e Registro e ao Núcleo de Zeladoria do Palácio, bem como
aos setores de limpeza, climatização, comunicação e de operação de
som da Casa.

§ 2º Sendo indeferido o pedido, o processo será encaminhado
pelo Gabinete da Presidência ao gabinete do parlamentar autor da
demanda, para ciência do indeferimento.

§ 3º O Gabinete da Presidência deve comunicar o indeferimento
do pedido ao setor responsável e ao Gabinete Militar.

Art. 11º A cessão de espaço não implica, por si só, em permissão
para utilização do Cerimonial, dos serviços de taquigrafia e interpretação
de libras,  ou dos serviços de comunicação da Casa.

Parágrafo único. O uso do Cerimonial, dos serviços de
taquigrafia e interpretação de libras,  bem como dos serviços de
comunicação da Casa é exclusivo para eventos próprios da Assembleia
Legislativa. (Sessões solenes, sessões plenárias, sessões especiais,
audiências públicas, etc.)

Art. 12º   A lotação máxima específica para cada um dos espaços
físicos desta Assembleia Legislativa deverá ser rigorosamente observada
pelo solicitante, sob pena de responsabilização cível e criminal.

§ 1º  A lotação máxima de que trata o caput está disciplinada no
Anexo II desta Resolução.

§ 2º Em caso de inobservância da lotação máxima prevista no
Anexo II, o solicitante poderá ficar impossibilitado de pleitear a
utilização de qualquer espaço da Casa por até 03 (três) meses.

§ 3º Verificando-se que a lotação máxima do espaço cedido já
foi alcançada, o Gabinete Militar poderá vedar a entrada de mais pessoas
no recinto.

Art. 13º O Gabinete Militar é o órgão responsável pela entrega
e pelo recebimento do espaço cedido, o que deverá fazer por meio de
servidor especialmente indicado.

Parágrafo único. Nos atos de entrega e de recebimento do
espaço, o servidor mencionado no caput preencherá um checklist,
documento este que deverá ser assinado pelo deputado solicitante ou
por algum representante por ele designado.

Art. 14º Qualquer prévia mobilização de estrutura dentro do
espaço cedido depende de autorização do Gabinete Militar que
acompanhará tal procedimento, a fim de previnir prejuízos às
instalações da Casa.

Art. 15º O cancelamento do evento deve ser comunicado pelo
requisitante ao setor responsável, por escrito, com no mínimo 48h
(quarenta e oito horas) de antecedência, sob pena de ficar o solicitante
impossibilitado de pleitear a utilização de qualquer espaço da Casa
por até 03 (três) meses.

Art. 16º A cessão de qualquer espaço da Casa importará em
responsabilidade do solicitante em caso de não observância das
disposições desta resolução, especialmente quanto a:

I – deixar inalterada a dependência cedida e assumir inteira
responsabilidade pelos danos eventualmente causados à Assembleia
Legislativa, aos seus servidores, à coisa ou propriedade de terceiro, em
decorrência da cessão, correndo às suas expensas os ressarcimentos e
indenizações devidos;

II – desocupar o espaço físico utilizado, inclusive com a retirada
das faixas e cartazes, sem qualquer ônus à Assembleia Legislativa, a
serem efetivadas imediatamente após a realização do evento, de forma
que o espaço esteja livre e desimpedido de pessoas e bens;

III – utilizar o espaço outorgado somente para os fins a que for
destinado na autorização, mantendo-o sempre em perfeito estado de
conservação;

IV – permitir, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo
exercício da fiscalização pela Assembleia Legislativa, que terá livre
acesso ao local objeto da autorização de uso, para a verificação de sua
conformidade com a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis;

V – não colar ou pregar cartazes, banners ou faixas nas paredes,
portas de vidro ou painéis de arte dos espaços cedidos;

VI – não introduzir qualquer objeto perfurante nas paredes,
vidraças, móveis ou painéis de arte dos espaços cedidos;

VII – não retirar móvel algum do seu devido lugar;
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VIII – utilizar ferramentas, equipamentos e materiais

adequados, assim como pessoal especializado, quando estes se fizerem
necessários;

IX – responsabilizar-se pelo cumprimento das posturas
municipais e estaduais que, em função do evento ou atividade a serem
desenvolvidos, sejam de observância obrigatória;

X – não ceder ou transferir, total ou parcialmente, a autorização
de uso.

Parágrafo único. Todas as despesas e ônus referentes à
instalação, manutenção, funcionamento, aquisição de equipamentos,
produtos, serviços, contratação de pessoal e outros, referentes aos
eventos e atividades a serem desenvolvidas no espaço objeto da
autorização de uso, serão de inteira responsabilidade do autorizado,
incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
de transporte e seguro, inclusive aqueles relativos a impostos e taxas,
bem como despesas operacionais, mão-de-obra, horas extras e adicionais
noturnos de profissionais, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e
transporte local, sendo que sua inadimplência em relação a tais encargos
não transferirá à Assembleia Legislativa ônus de seu pagamento.

Art. 17º Os pedidos de cessão das Salas das Comissões devem
ser encaminhados diretamente ao Presidente da Assembleia Legislativa,
por meio de ofício simples, com antecedência mínima de 05 (cinco)
dias úteis, cabendo à Diretoria Legislativa verificar a disponibilidade
do local pretendido.

Art. 18º Qualquer excepcionalidade não mencionada nesta
Resolução deve ser tratada diretamente com o Presidente da Assembleia
Legislativa.

Art. 19º Aplicam-se a todos os espaços da Casa, no que couber,
as disposições e vedações gerais previstas nesta Resolução.

Art. 20º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21º Revoga-se a Resolução Administrativa 132/2012 e

demais disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Manoel Bequimão, São Luís, Maranhão, 24 de abril de

2018. Dep. Othelino Neto - Presidente. Dep. Fábio Macedo
- 1º Vice-Presidente. Dep. Josimar Maranhãozinho - 2º Vice-Presidente.
Dep. Adriano Sarney - 3º Vice-Presidente. Dep. Dr. Levi Pontes - 4º
Vice-Presidente. Dep. Ricardo Rios - 1º Secretário. Dep. Stênio
Rezende - 2º Secretário. Dep. Zé Inácio - 3º Secretário. Dep. Nina
Melo - 4º Secretário.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 08/05/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 272 /2018, de autoria do
Poder Executivo, que Dispõe sobre os vencimentos dos Servidores
Públicos Estaduais, do Subgrupo Magistério da Educação Básica,
e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 273 /2018, de autoria do
Poder Executivo, que Altera a Lei Estadual nº 7.374, de 31 de março
de 1999, que institui o Fundo de Benefícios dos Servidores do
Maranhão – FUNBEN - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 049/2018, de autoria
do Poder Executivo, que Dispõe sobre a composição, a organização,
as atribuições e o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde
- CES/MA e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

04- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2018,
de autoria do Poder Judiciário, que Acrescenta dispositivo à Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de

Divisão e Organização Judiciarias do Estado do Maranhão) -
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 069/2018, de autoria
do Senhor Deputado Fernando Furtado, que Estabelece o Padrão de
Identidade e as Características do Processo de Elaboração da
Tiquira do Maranhão e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 085/2018, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Considera de Utilidade
Pública o Coral São João, com sede e foro no Município de São
Luís, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 084/2018, de autoria
do Senhor Deputado César Pires, que Considera de Utilidade Pública
o Conselho Cultural Comunitário do Anjo da Guarda, com sede
e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 080/2018, de autoria
do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Considera de Utilidade
Pública a Fundação Cultural Pastor José Romão de Souza, com
sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 078/2018, de autoria
do Senhor Deputado Sousa Neto, que Considera de Utilidade Pública
a Associação dos Moradores da Península, com sede e foro no
Município de São Luís, Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 095/2018, de autoria
do Senhor Deputado Othelino Neto, que Considera de Utilidade
Pública o Instituto “Mais de Deus, Menos de Mim”, com sede e
foro no Município de Grajaú, Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

11- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/
2018, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora Luiza Leite
Bruno Lobo, natural da cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 03 de maio de 2018. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

P O R T A R I A   Nº 420/2018

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 nº 5524/2017-ALEMA.,

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

JUNIOR, matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME
RODRIGUES, matrícula nº 1619535, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato nº 07/2018-AL., 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, 03
de maio de 2018. - Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
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