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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/05/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.05.2018

I – MEDIDA PROVISÓRIA EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 272/2018, ENCAMINHADA
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 011/2018, QUE DISPÕE
SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS DO SUBGRUPO  MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O §1° DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. - RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 176/18).

2. 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 QUORUM REGIMENTAL.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 030/2018, AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO( MENSAGEM Nº 009/2018), QUE AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATO DE
CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA DE TERRAS E
EDIFICAÇÕES DO DENOMINADO “PARQUE
INDEPENDÊNCIA”, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO
LUIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E DE
RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO FÁBIO
BRAGA.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO 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.

V – PROJETO DE  RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 203/2018).

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO SÉRGIO FROTA QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR CELSO
MODY, CANTOR E INTÉRPRETE DA ESCOLA DE SAMBA
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ, NATURAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO. – DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
TÉCNICAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

VI – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,
CONCEDE MEDALHA ‘MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
RODRIGO MAIA ROCHA– COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

7. 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.

8. 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.

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

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10. 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
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(SEXAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/05/18,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (1ª SESSÃO). E
DA SESSÃO ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 215/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES DAS
CÂMARAS MUNICIPAIS, PARABENIZANDO-OS PELO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE SUAS CIDADES: BARRA DO
CORDA EM 03/05, PASSAGEM FRANCA EM 08/05, SÂO
FRANCISCO DO MARANHÃO EM 10/05, CAJAPIÓ E NOVA
IORQUE EM 11/05, ESTREITO EM 12/05 E ALTO PARNAÍBA EM
19/05/18. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 217/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, 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 DECRETO
LEGISLATIVO Nº 002/2018, DE SUA AUTORIA,QUE DISPÕE
SOBRE A CONSULTA PLEBISCITÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE
POÇÃO DE PEDRAS E BERNARDO DO MEARIM, ACERCA DO
DESMEMBRAMENTO E ANEXAÇÃO DE POVOADO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 219/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA
DO CORDA, PELA PASSAGEM DE SEU 183º (CENTÉSIMO
OCTOGÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO
DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

14. REQUERIMENTO Nº 220/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, 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 067/
2018, DE SUA AUTORIA, QUE “CRIA O DIA ESTADUAL DO
ANALISTA JUDICIÁRIO DA JUSTIÇA ESTADUAL”.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 221/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO
REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO
ORDINÁRIA, OS PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nºs 020 e 021/2018, AMBOS DE SUA AUTORIA, QUE
CONCEDEM OS “TÍTULOS DE CIDADÃOS MARANHENSES
AOS PASTORES IVAN PEREIRA BASTOS E SAMUEL
CÂMARA”. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

16. REQUERIMENTO Nº 222/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, 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 105/2018, DE SUA AUTORIA.

17. REQUERIMENTO Nº 223/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO ILUSTRÍSSIMO
SENHOR ROBSON BRAGA DE ANDRADE, PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI, PELO
RECEBIMENTO DE SEU TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE, EM SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA
NESTE PARLAMENTO, NO DIA 10 DE MAIO , DO ANO EM
CURSO.

VIII - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

18. REQUERIMENTO Nº 224/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA PÚBLICA,
PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA DISCUTIR LEI
Nº 12.244, DE 24 DE MAIO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A
UNIVERSALIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES NAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO BRASIL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 16/05/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 106/18, de autoria do Senhor

Deputado Glalbert Cutrim, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento ao consumidor, de informações e documentos por parte
de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde no
caso de negativa de cobertura e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 104/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que institui o Dia Estadual dos Blocos
Tradicionais, a ser celebrado em 04 de setembro.

2. PROJETO DE LEI Nº 105/18, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que declara como Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão as manifestações culturais da Região
da “Grande Madre Deus” no Município de São Luís, dentre outras
providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Tenente-Coronel Marcus Vinicius
Soares Guimarães de Oliveira.

PRIORIDADE  3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 102/18, enviado através da Mensagem

Governamental nº 033/18, que altera a Lei nº 8.326, de 15 de dezembro
de 2005, que dispõe sobre a concessão de pensão especial em
cumprimento ao acordo celebrado no âmbito da Organização dos
Estados Americanos às famílias de vítimas dos crimes especificados, e
dá outras providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 103/18, de autoria do Senhor

Deputado Levi Pontes, que considera de Utilidade Pública, a Associação
Recreativa Tiradentes com sede em Chapadinha-MA.

2. MOÇÃO Nº 006/18, de autoria do Senhor Deputado Levi
Pontes, solicitando que seja enviada Moção de Pesar pelo falecimento
de Vanderley de Jesus Almeida Araújo ocorrido no Município de
Chapadinha-MA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 099/18, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão,
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a prioridade, na Rede Pública de Saúde do Estado do Maranhão, na
avaliação clínica com neurologista para diagnóstico precoce do autismo,
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 100/18, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública o Instituto
Vida e Saúde.

3. PROJETO DE LEI Nº 101/18, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública o Instituto
Educacional e Social Deus é Amor – IDA.

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/18, de
autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que dispõe sobre a
Consulta Plebiscitária aos Municípios de Poção de Pedras e Bernardo
do Mearim acerca de desmembramento e anexação de Povoado, e dá
outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 10 DE MAIO DE 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Levi Pontes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – 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 SOUSA NETO (lê texto bíblico e ata) – Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 106 / 18

Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao
consumidor, de informações e documentos por parte
de operadoras de plano ou seguro privado de
assistência à saúde no caso de negativa de cobertura
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:
 Artigo 1º - As operadoras de planos e seguros privados de

assistência à saúde obrigam-se a fornecer ao consumidor informações e
documentos, nos termos desta Lei, em caso de negativa de cobertura
parcial ou total de procedimento odontológico, médico, cirúrgico ou de
diagnóstico, bem como de tratamento e internação.

Parágrafo único. Entende-se por negativa de cobertura a recusa em
custear a assistência à saúde, de qualquer natureza, ainda que fundamentada
em lei ou cláusula contratual.

Artigo 2º - Na hipótese de negativa de cobertura total ou parcial,
a operadora do plano ou seguro de assistência à saúde entregará ao
consumidor, no local do atendimento médico, imediatamente e
independentemente de requisição:

I - o comprovante da negativa de cobertura, onde constará, além
do nome do cliente e do número do contrato:

a) o motivo da negativa, de forma clara, inteligível e completa,
vedado o emprego de expressões vagas, abreviações ou códigos;

b) a razão ou a denominação social da operadora ou seguradora;
c) o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)

da operadora ou seguradora;
d) o endereço completo e atualizado da operadora ou seguradora;
II - uma via da guia de requerimento para autorização de cobertura.
Artigo 3º - Sem prejuízo do que dispõe o art. 2º, a clínica ou

hospital privado entregará imediatamente ao consumidor, no local do
atendimento médico ou odontológico, desde que solicitado:

I - declaração escrita contendo os elementos a que se refere o art.
2º, I, desta Lei;

II - documento contendo a data e a hora do recebimento da negativa
de cobertura;

III - o laudo ou relatório do médico responsável, atestando a
necessidade da intervenção médica ou odontológica e, se for o caso, sua
urgência, ou documento reprográfico que o replique de forma fidedigna.

Artigo 4º - As informações de que trata esta Lei serão prestadas
por meio de documento escrito, com identificação do fornecedor, o qual
poderá ser encaminhado por e-mail ou qualquer outro meio que assegure
ao consumidor o seu recebimento, vedada a utilização exclusiva de
comunicação verbal.

Artigo 5º - Na hipótese de o consumidor estar impossibilitado ou
com dificuldade para solicitar ou receber os documentos e as informações,
poderá fazê-lo, independentemente de procuração ou autorização:

I - parente, por consanguinidade ou afinidade, nos termos da lei
civil;

II - pessoa que estiver acompanhando o consumidor no local de
atendimento, independentemente de parentesco;

III - advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, independentemente de comprovação de interesse.

Parágrafo único. A entrega dos documentos a um dos indicados
neste artigo não impede os demais de, mediante solicitação, obter outra via
dos mesmos.

Artigo 6º - É direito do consumidor ou quem possa receber os
documentos a que se refere esta Lei o seu fornecimento no local da negativa,
de forma gratuita, não sendo estes obrigados a se deslocar para obtê-los.

Artigo 7º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
infrator às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento dos termos desta
Lei em atendimento que envolva procedimentos de urgência ou emergência
não será admitida a aplicação de pena de multa em patamar inferior a 03
(três) salários mínimos vigentes no momento do arbitramento, sem prejuízo
da correção monetária e juros de mora.

Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, EM 09 DE MAIO DE 2018. - Glalbert Cutrim
- DEPUTADO ESTADUAL
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte
de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde que
justifiquem as razões pelas quais houve recusa de cobertura parcial ou
total de procedimentos odontológico, médico, cirúrgico ou de
diagnóstico, bem como de tratamento e internação.

Atualmente, inexiste diploma legislativo estadual que obrigue
o plano de saúde a apresentar justificativa por escrito ao consumidor
quando recusar algum procedimento, o que ofende ao direito
fundamental à informação previsto na Constituição Federal e no Código
de Defesa do Consumidor.

A negativa de cobertura por escrito é um documento físico que
contém o posicionamento oficial da operadora. Com este documento,
efetiva-se o direito à informação do beneficiário, assegurando
transparência e viabilizando o controle de legalidade.

As operadoras devem utilizar argumentos técnicos para a
fundamentação do seu parecer, no entanto, nem sempre os beneficiários
têm conhecimento do significado de tais termos. Por isso, essa norma
determina a adoção de uma linguagem clara e adequada, que permita a
qualquer cidadão, que não seja profissional de saúde, a plena
compreensão do seu conteúdo.

Vale ressaltar que este projeto de lei trata sobre a proteção do
consumidor, matéria que está dentro da competência legislativa
concorrente, nos termos do art. 24, V, da CF/88:

Art. 24, CF/88. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

(…)
V - produção e consumo;
(...)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais

não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende
a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Ainda no que se refere à competência legislativa, o Código de
Defesa do Consumidor é a norma geral editada pela União e tal diploma
reconhece como direito básico do consumidor a informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, conforme
artigo 6º, III.

Sendo assim, o presente projeto de lei está, portanto, em
harmonia com o CDC e respeita as regras do art. 24 da CF/88
supracitado.

Ainda, objetiva-se fomentar o desenvolvimento de um mercado
mais sustentável, conforme preconiza o inciso V do art. 170, através
do qual a livre iniciativa deverá ser exercida observando-se como um
dos seus princípios a defesa do consumidor.

A presente proposição legislativa também cumpre a função
estatal de proteção ao consumo, não havendo interferência nos contratos
firmados entre as operadoras e os usuários, nem acarreta desequilíbrio
atuarial das operadoras de planos e seguros privados de assistência à
saúde, estando, por isso, em sintonia com o inciso XXXII do art. 5º da
Constituição:

Art. 5º, CF/88. (…)
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do

consumidor;
Neste sentido, a obrigatoriedade de entrega da justificativa da

negativa de cobertura parcial ou total de procedimentos odontológico,
médico, cirúrgico ou de diagnóstico, bem como de tratamento e
internação não amplia o rol de obrigações contratuais entre a operadora

e o usuário. Na verdade, o projeto tem como objetivo conceder uma
maior transparência e efetividade ao próprio CDC, dando cumprimento
aos termos já legislados.

Nestes termos, conto com o apoio dos Nobres Parlamentares
para a aprovação desta proposição, por se tratar de medida de relevante
interesse social.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE MAIO DE 2018. -
Glalbert Cutrim - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 222 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 105/2018, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE MAIO DE 2018. -
Roberto Costa - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.05.18
EM: 11.05.18

REQUERIMENTO Nº 223 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações ao Ilustríssimo Senhor Robson Braga de Andrade,
presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI, pelo
recebimento de seu Título de Cidadão Maranhense, em Sessão Solene
a se realizar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia
10 de maio do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 09 de maio de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.05.18
EM: 11.05.18
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REQUERIMENTO Nº 224 / 18

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia (Art.
158, lllClSO I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a Mesa, seja
autorizada a realização de Audiência Pública a ser promovida pela Comissão
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, para discutir Lei n°
12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das
bibliotecas escolares nas instituições de ensino do Brasil.

Como sugestão de data indicamos o dia 30 de maio deste, no
Auditório Neiva Moreira, no período de 08hs às 13hs.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 08 de maio de 2018. – “ É de Luta. É da Terra!” – Deputado ZÉ
INÁCIO – Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 14.05.18
EM: 11.05.18

INDICAÇÃO Nº 310 / 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, junto ao setor competente,
promova a implementação de Colégio Militar na Unidade Integrada da
Cidade Olímpica, conhecido como azulão, localizado na avenida 2, bairro
da Cidade Olímpica, município de São Luís.

A presente indicação atende solicitação da comunidade, tanto pais
como alunos buscam que a gestão da Unidade Integrada do bairro passe ao
Comando Militar Estadual. Entendendo que educação é prioridade de
todo o governo, e verificando-se a competência estadual para tal atuação,
busca-se com a presente indicação que, por meio do Governo do Estado,
se viabilize a modificação da gestão da UI da Cidade Olímpica.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de maio de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual - Othelino Neto - Deputado
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão

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

INDICAÇÃO N° 311 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão,
Sr. Jefferson Portela, e ao Exmo. CMT Geral da Policia Militar do
Maranhão, Sr. Jorge Allen Guerra Luongo, solicitando, em caráter de
urgência, a adoção de medidas visando o reforço do policiamento no bairro
Amendoeira I, considerando o crescente número de ocorrências na área da
segurança pública.

Considerando o aumento na criminalidade em toda a região
metropolitana de São Luís, pretendemos, pela presente proposição, atender
às inúmeras reinvindicações oriundas dos moradores dos referidos bairros
e adjacentes, que estão expostos diariamente à prática crescente de assaltos,
furtos, homicídios e do tráfico de drogas, ficando, por vezes, inibidos de
registrar ocorrência por medo de represália dos bandidos.

Destarte, a adoção de medidas de reforço policial, com a realização
de rondas contínuas e em horários de maior incidência de ocorrências,

oferecerá maior segurança à população, promovendo a ordem social nos
espaços urbanos públicos, e permitindo aos moradores desfrutar de um
ambiente digno e capaz de assegurar o bem-estar social e a ordem pública
nos espaços urbanos.

Sendo assim, o presente pleito visa inibir os atos de violência,
através do aumento do policiamento, proporcionando, sobretudo, a
promoção dos direitos humanos, garantindo aos moradores do bairro
elencado o afastamento da sensação de insegurança, e permitindo uma
melhora na qualidade de vida através de um trabalho preventivo e da
segurança ostensiva, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 23 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

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.
Hoje eu venho a esta tribuna por conta de um acontecimento na minha
cidade que eu relatei há alguns dias, sobre a questão da educação no estado
do Maranhão, em Vargem Grande especialmente. Eu citava que nas
administrações passadas, nas últimas, Vargem Grande saiu no noticiário
nacional por conta de escolas ainda de taipa, barracões, o que fez com que
eu o prefeito na época, o Dr. Miguel, e depois o subsequente, prefeito
Edivaldo, fossem a Brasília e sempre reivindicassem e colocassem na
pauta de reivindicações prioritárias do município de Vargem Grande a
questão da infraestrutura escolar. É tanto que Vargem Grande recebeu
recursos para várias escolas serem construídas, para creches e também
para quadras esportivas, fazendo com que a infraestrutura nesse período,
no município de Vargem Grande, tivesse um ganho substancial. Durante
esse período, também os prefeitos da minha cidade tentaram e conseguiram,
com o sindicato e com as entidades locais, fazer com que os planos de
carreiras e salários de professores tivessem um ganho para que essa classe
de professores pudesse desenvolver cada vez melhor o seu papel. Repito
aqui, digo isso porque entendo que a educação parte do princípio de uma
boa infraestrutura, e aqui eu volto a repetir que uma boa infraestrutura, não
só uma questão de uma boa sala de aula, de uma boa quadra esportiva, mas
também de adequar o bom funcionamento do sistema escolar por meio de
uma boa remuneração, da valorização dos professores, da valorização dos
funcionários, os secretários e os diretores de escola que fazem com que a
questão da educação seja, além de uma prioridade, algo a ser conservado
pelos municípios com boas remunerações, com boa qualidade na
infraestrutura. Recentemente, Vargem Grande, na questão do reajuste,
tivemos uma divergência entre a questão do sindicato e a questão relativa
ao aumento. Isso fez com que o sindicato e a prefeitura, os órgãos da
prefeitura e a Secretaria de Administração não chegassem a um consenso,
ocasionando uma greve, fazendo com que a cidade de Vargem Grande hoje
aparecesse em vários noticiários a respeito da greve de professores na
cidade. Eu entendo que toda reivindicações é justa, falei ontem ainda com
o presidente do Sindicato dos Professores de Vargem Grande e entendo
que é razoável o que eles pedem, é razoável o que pode ser colocado à mesa
de negociação. Tentei falar com o Prefeito Carlinhos Barros para que
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pudesse dar uma explicação, para que pudesse também ajudar. E entendo
que a discordância, principalmente a principal delas é no sentido de que o
reajuste seja feito em cima do piso do município e não da questão do piso
salarial nacional. E aí volto a afirmar: Vargem Grande teve um ganho na
infraestrutura nos últimos anos, por conta também de várias e várias
reivindicações da população, dos professores, de toda a classe que faz a
educação de Vargem Grande. Teve um ganho também na questão salarial,
fazendo com que Vargem Grande fosse, e é atualmente, um dos municípios
que paga bem melhor os professores, a remuneração de professores.
Entendo que temos que chegar a um consenso, tanto os sindicato dos
professores quanto a Prefeitura, através da sua Secretaria de Educação,
para que não se possa comprometer o principal, que é o cumprimento do
ano letivo. Nós temos que saber que essas discordâncias podem existir,
que devem existir, que é salutar no sentido de se fomentar cada vez mais a
questão de melhoria de educação. Mas entendemos também que os
estudantes e todos aqueles que precisam de uma boa educação têm
necessariamente de ser cumprido o ano letivo. Uma vez que essa greve,
uma vez que também há discordância, inflexibilidade da questão por parte
da Secretaria de Educação, pode provocar um tensionamento cada vez
maior, fazendo com que essa greve. E aí repito aqui, que está muito pouca
a questão entre a discordância. O que quer o sindicato e a proposta da
Prefeitura é algo pequeno, é algo que se pode chegar a um consenso. É algo
que, numa boa discussão, entendi. E falando ontem com o presidente do
sindicato, vi nele a boa intenção, a boa maneira de se chegar a um consenso
para que não se possa prejudicar aqueles que necessitam da educação em
Vargem Grande, que são os estudantes. Eu entendo que tivemos também
problemas em Presidente Vargas, que já foram solucionados. Não tivemos
problemas em Nina Rodrigues, em Coroatá, em São Benedito, em
Chapadinha. Pelo menos não houve informação nesse sentido. E
entendemos que se há uma melhoria, um ganho maior por parte da educação
em Vargem Grande, a gente tem que manter este ganho. Mantendo este
ganho, vai melhorar em muito já a imagem da minha cidade de Vargem
Grande no tocante à educação. E entendo e repito que a educação parte do
princípio de uma boa infraestrutura, de uma boa sala de aula, mas também
de um bom salário para professores, uma boa remuneração para aqueles
que trabalham nas secretarias das escolas, nas diretorias das escolas. E faz
com que todo o sistema de educação do município funcione adequadamente,
fazendo com que o município tenha sempre a prioridade na educação.
Muitas vezes nos nossos discursos, nas nossas caminhadas políticas,
sempre dizendo a frase que a “educação é a prioridade, a educação é que vai
salvar o país”. Mas temos que ter a coerência de saber que educação se faz
com qualidade e principalmente com boa remuneração de professores, boa
infraestrutura escolar. E nós entendemos mais ainda que qualquer discussão
que seja nesse sentido tem que chegar a um consenso o mais rápido possível.
Não se pode tencionar uma discussão dessa durante muito tempo para que
o prejudicado seja o estudante, o prejudicado seja a comunidade que vai ter
sempre problemas com o ano letivo. Eu entendo que bem lá atrás, em
algumas administrações de Vargem Grande, não foi prioridade. E tivemos
uma série de greves, uma série de problemas fazendo com que a educação
de Vargem Grande, na época, virasse noticiário dos jornais da época e nós
não queremos isso, eu entendo que o prefeito atual, Carlinhos Barros, é
imbuído da maior boa vontade, entendo que o sindicato de Vargem Grande
está em boas mãos e tem o dever e também a segurança de poder reivindicar
aquilo que os professores tanto almejam e entendo que a solução desse
problema se faz com uma boa conversa, uma boa discussão chegando a
números praticados, tanto pela administração quanto aquele reivindicado
pelos professores de Vargem Grande.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o Deputado Jota Pinto, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, galeria,
imprensa, nosso cordial bom dia. Senhor Presidente, uso o Pequeno
Expediente desta quinta-feira para destacar a eleição da nova Mesa Diretora

de São Luís. Ontem foi eleito Presidente da Câmara Municipal para o
biênio 2019/2020 o jovem Vereador Osmar Filho. Eu participei da eleição,
estive ontem na Câmara e vi o amadurecimento dos vereadores de São
Luís, uma chapa de consenso, chegaram a um consenso, para eleger um
jovem talentoso, o Vereador Osmar Filho, que com maestria, com muita
sabedoria, soube trazer para essa eleição o consenso dos 31 vereadores.
Quero parabenizar todos que foram eleitos, Deputado Levi, para o biênio
2019/2020. Foi eleito o Vereador Osmar Filho, Presidente; o Vice-Presidente,
Vereador Astro de Ogum; o 2º Vice-Presidente, o Vereador Nato Júnior; o
3º Vice-Presidente, o Vereador Josué Pinheiro. E na 1ª Secretaria foi eleito
o Vereador Chico Carvalho; a 2ª Secretaria, o Vereador Francisco
Chaguinhas; a 3ª Secretaria, o Vereador Beto Castro; a 4ª Secretaria, a
Vereadora Concita Pinto e a 5ª Secretaria, o ex-Deputado e hoje Vereador
Afonso Manoel. Queria parabenizar todos os vereadores da Câmara
Municipal de São Luís, pelo consenso, pela eleição de ontem, desejar
sucesso e sorte à nova Mesa Diretora. Eu tenho certeza de que a Câmara
Municipal terá à frente um grande Presidente, sem poder esquecer do
grande trabalho que o Vereador Astro de Ogum fez à frente da Câmara
Municipal de São Luís. Eu destaco a reestruturação da Câmara Municipal
de São Luís. A Câmara hoje reestruturada com painel de votação, Deputado
Edilázio. Hoje, a Câmara Municipal de São Luís está modernizada, com
todos os vereadores nas suas bancadas, com seus computadores. Nós
temos de rever e elogiar o trabalho do Vereador Astro de Ogum. Então
ficam também aqui os nossos parabéns ao Vereador Astro de Ogum,
Presidente, ao Vereador Osmar Filho, presidente eleito, desejando sorte e
sucesso a todos que vão dirigir aquela Casa no biênio 2019-2020.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o Deputado Edilázio Júnior, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, eu já vi o governador fazer muita
coisa por conta de votos, coisa que ele não gosta, já o vi no carnaval tocar
tambor, já vi andar de bicicleta, já vi botar calção de banho e ir para a praia,
mas o que mais doeu nele foi agora suspender a apreensão dos carros e de
motos, de maneira educativa, como ele diz. Mas todos são unânimes, eu
vinha ouvindo agora a rádio AM e todos falando que essa iniciativa do
governador é uma iniciativa extremamente eleitoreira. Ora, colegas, por
que ele não fez isso no seu primeiro ano de mandato? Por que ele não fez
isso em seu segundo ano de mandato? Por que ele não fez isso em seu
terceiro ano de mandato? E quando ele faz? Nas vésperas das eleições,
quando todas as pesquisas qualitativas colocam uma grande rejeição, já
que vinham sendo feitas essas blitzes nesse batalhão militar de trânsito.
Ainda ontem o governador batia na mesa do Palácio dos Leões e falava
para o Coronel Magalhães que queria apreensão de motos, que queria
apreensão de carros, que ele precisava de dinheiro, que precisava ter caixa,
e esse batalhão da Polícia Militar arrochava o trabalhador. Quantos vinham
da roça trazendo seu sustento e tiveram sua moto tomada?! Quantos
tinham a sua moto para levar seu filho a escola e passaram a levar agora
muitas vezes de ônibus ou andando?! Senhor Governador, V. Ex.ª deve
desculpas a mais de 12 mil famílias. V. Ex.ª deve se retratar com essas mais
de 12 mil famílias que optaram em pagar seu plano de saúde em vez de
pagar o IPVA, porque nós não temos saúde pública; que optaram em pagar
a matrícula da escola do seu filho e não pagar o IPVA do seu veículo. V. Ex.ª
deve se desculpar com essas famílias. Sei, governador, que, passando as
eleições, V. Ex.ª, ganhando ou perdendo, espero eu que perca, vai partir
para cima, para buscar o atrasado, para buscar o retroativo por conta deste
momento eleitoreiro. E aqui, colegas parlamentares, ele que já não pagava
emenda de vocês governistas, dizendo que não tinha dinheiro, agora tem
uma desculpa a mais: dizer que diminuiu a arrecadação por conta dos
leilões e não vai ter dinheiro para pagar emenda. Porém o Governo vai estar
mais popular, pura balela! Todo o Maranhão, os maranhenses estão vendo
que é algo extremamente eleitoreiro. E sei, Governador, que V. Ex.ª deve
estar passando mal. V. Ex.ª deve estar essas duas noites sem dormir,
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porque o seu governo é marcado pela perseguição e pela cobrança de
impostos. E nesse momento, pelo menos momentaneamente, V. Ex.ª para
de arrecadar um pouco. V. Ex.ª perde noite de sono, porque o seu governo
chama-se governo da perseguição, governo do mais imposto. Muito
obrigado, Senhor Presidente. E, Governador, peça desculpa às doze mil
famílias de que V. Ex.ª tomou os seus veículos e que hoje nós vamos educar.
E ontem? E ontem? V. Ex.ª não errou? Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Deputado Sousa Neto, por cinco minutos, sem
direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Neto Evangelista, tenho a honra de saudá-lo
em nome do seu pai, grande amigo do meu pai, que foi um grande Presidente.
Senhoras e senhores deputados, deputadas, galeria, a todos que fazem a
cobertura, que fazem parte da imprensa, aos que nos assistem pela TV
Assembleia, aos internautas. Senhor Presidente Neto, hoje eu venho a essa
tribuna parabenizar nesta data a Rádio Mirante AM, a emissora mais
ouvida do Maranhão, que hoje completa 30 anos de história no rádio
maranhense. Ao longo dessas três décadas, por meio dos seus programas
consagrados, a emissora se tornou o maior elo de ligação entre a população,
as autoridades e a todo. Fortalecendo o seu papel de prestadora de serviço,
informação, entretenimento, sempre presente em fatos e episódios
importantes do nosso estado. A Rádio Mirante AM dá voz àquelas pessoas
que não tem voz, que não tem vez, mas a Rádio Mirante AM faz com que
essas pessoas sejam ouvidas, e sejam atendidas as suas necessidades. Ao
celebrar esses 30 anos, Senhor Presidente Neto Evangelista, a emissora
renova o compromisso com as vozes famosas. Quero aqui destacar os que
fazem parte do trabalho desta emissora, com grande amor, com grande
satisfação, dedicação e até devoção, são os radialistas, os jornalistas: Maciel
Lima, que hoje é Vereador, um grande Vereador; Roberto Fernandes, um
grande jornalista que faz um grande, um belo trabalho na Mirante AM,
também no Programa de TV, Roberto Fernandes é um grande amigo também,
quero celebrar o seu trabalho competente, a sua devoção e o seu amor pela
Rádio Mirante AM; Domingos Ribeiro, que faz um trabalho policial à
tarde, também quero parabenizá-lo; Geraldo Castro, um ícone do rádio,
uma pessoa que não tem palavras, uma pessoa que merece todas as
homenagens por todo serviço prestado ao povo do Maranhão. Fica aqui
meu parabéns, Geraldo Castro, a você também que faz parte dessa devoção
junto com seu fiel escudeiro, Carlito, que é um grande parceiro, amigo,
apaixonado pelo rádio; Jorge Aragão, um dos maiores jornalistas da nova
geração que fazem parte também da Mirante AM e que tem feito um
grande da nova geração que fazem parte também da Mirante AM, que tem
feito um grande trabalho; Gilson Rodrigues, que faz a emoção do esporte
nas narrações esportivas; Laércio Costa, um grande radialista também;
Tercio Dominici, Presidente da ACLEM, que é uma pessoa que eu tenho
uma grande admiração; José Santos, já virou história, uma lenda do rádio;
Nonato Costa; João Ricardo, jovem; Afonso Diniz, a juventude do rádio
da Mirante AM; Bruno Alves e Alessandra Rodrigues, que hoje também
completa o quadro. Também queria lembrar aos que já passaram e deixaram
sua marca, in memoriam, aos que contribuíram com o nosso Estado, ao
querido Deni Cabral; ao querido Fontenelle e Leonor Filho. Parabenizar
também o jornalista Zeca Soares, que há quase 19 anos comanda este time
de profissionais competentes e dedicados às notícias. Aos diretores
Fernando e Teresa Sarney pelo compromisso em oferecer um veículo de
comunicação de qualidade e credibilidade, principalmente, que leva
informação aos cidadãos, aos ouvintes em todo o Maranhão. Quero aqui
parabenizar, mais uma vez, a Rádio Mirante AM pelos 30 anos de serviço
e dedicação à população do Estado do Maranhão. Parabéns, Mirante AM,
pelos seus 30 anos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Com a palavra, o Deputado Neto Evangelista, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, internautas, todos que nos assistem pela TV Assembleia
e pelo site. Senhor Presidente, eu venho hoje aqui relatar a nossa viagem
ontem para o município de Godofredo Viana junto com o Vice-governador
Carlos Brandão, o Secretário Francisco Junior, o Deputado Raimundo
Cutrim também estava presente. Fomos entregar o 24° restaurante popular
do estado do Maranhão na cidade de Godofredo Viana, cidade importante
para receber um equipamento dessa magnitude. V. Ex.ª sabe, foi autor do
requerimento de indicação para um restaurante popular na cidade de
Chapadinha, sabe o quanto é importante um equipamento de segurança
alimentar como este dentro de um município como Chapadinha, que dirá
num município como Godofredo Viana que é um município pequeno,
infelizmente ainda de pessoas pobres, muito pobres. Então, um
equipamento como aquele chega ao município com diversas funções:
primeiro garantir segurança alimentar aos moradores do município de
Godofredo Viana a um custo baixo, a um custo de dois reais, acessível para
a grande maioria da população daquele município que gastaria muito mais
tendo a necessidade de fazer a sua refeição em suas casas. Presidente, eu
perguntava ontem lá na inauguração para as pessoas, para os moradores
do município de Godofredo Viana quanto era um bandeco. Todos me
responderam: “O mais barato é dez reais”. Dez reais, mas não tem a
qualidade nutricional que a alimentação que um restaurante popular pode
fornecer para a população. Um equipamento daquele que, além de segurança
alimentar, é um equipamento de renda, é um equipamento de educação
alimentar e nutricional, um equipamento de saúde pública, porque garante
a alimentação de qualidade e com isso, obviamente, faz com que as pessoas
tenham melhor qualidade de vida, tenham melhores condições para tratar
doenças relacionadas à má alimentação, como exemplo diabetes e
hipertensão, fazendo assim com que as filas do hospital de Godofredo
Viana possam ser inclusive reduzidas. Isso é dado concreto, Senhor
Presidente. O governo Flávio Dino vem dando prioridade a essa política.
O governo do Maranhão foi reconhecido no Ministério do Desenvolvimento
Social como o estado que mais avançou na política de segurança alimentar
e nutricional. Poder fazer essa política em todos os municípios, seja um
município grande como São Luís ou Imperatriz, que tem hoje o primeiro
restaurante popular e universitário do nosso estado, seja um município
pequeno como o município de Godofredo Viana que, como já disse, além
de garantir qualidade na alimentação para a população, também garante
renda para os agricultores familiares da região que passam a vender para o
restaurante popular. E veja o quanto é importante, Senhor Presidente,
existe um dilema no estado: o pequeno produtor não produz porque diz
que não tem para onde vender, e o comprador diz que não compra do
pequeno produtor porque não tem escala para a venda do seu negócio.
Quando chega um restaurante popular num município como esse, casa as
situações. A agricultura familiar pode produzir porque o equipamento de
segurança alimentar vai comprar e vai fazer com que o alimento do campo
naquele município possa chegar à mesa das pessoas de Godofredo Viana.
Então, Senhor Presidente, assim como as demais políticas do Governo
Flávio Dino tem avançado, qualquer pasta tem avançado, a política de
segurança alimentar tem sido um símbolo de avanço também no nosso
estado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Algum Deputado deseja usar a tribuna? Suspensa
a Sessão por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há quórum para deliberação. Fica toda Ordem do Dia transferida
para Sessão de segunda-feira. Vamos só apreciar os Requerimentos da
Mesa. Requerimento n.º 218/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota.
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O Deputado está ausente. Como se trata de Mensagem de Pesar, vamos
apreciar (lê). Como vota o Deputado Levi? Deferido. Requerimento n.º
216/2018, de autoria do Deputado Sousa Neto (lê). Deferido.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente
Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pois não, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de Ordem)
– Presidente, se V. Exa. permitir, com autorização do autor, eu gostaria
também de subscrever as condolências à família do Reginaldo Telles.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que registre aí a subscrição do Deputado Max Barros e também do
Deputado Neto Evangelista e do Deputado Levi à Mensagem de Pesar,
proposta pelo Deputado Sérgio Frota. Inclusão na Ordem do Dia na
Sessão Ordinária de segunda-feira, 14 de maio. Requerimento n.º 222/
2018, de autoria do Deputado Roberto Costa; Requerimento n.º 223/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo; Requerimento n.º 224/2018, de
autoria do Deputado Zé Inácio. Comunico aos Senhores Deputados e às
Senhoras Deputadas a realização da Sessão Solene, às 11h, desta manhã
para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Robson Braga
Andrade, por solicitação do Deputado Rogério Cafeteira. O homenageado
é o Presidente da Confederação Nacional das Indústrias.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar de
Oposição. Declina. Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max.
Declina. Bloco Parlamentar PV/PEN. Bloco Parlamentar Democrático.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Nada mais havendo mais a tratar, declaro encerada a presente Sessão.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Max Barros,  Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro, Zé
Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires, Júnior Verde, Léo Cunha,
Neto Evangelista, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Valéria Macedo e
Wellington do Curso. 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): Rafael Leitoa, Jota Pinto,
Edivaldo Holanda, Sousa Neto, Adriano Sarney, Edilázio Júnior  e Rogério
Cafeteira. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia quando, por solicitação do Deputado
Edilázio Júnior, foi feita verificação de “quórum”, ocasião em que os
Lideres do Bloco Parlamentar de Oposição, do Bloco Parlamentar
Independente, do Bloco Parlamentar Democrático e do Bloco PV/PEN
declararam obstrução. Constatado que não havia “quórum” regimental
para apreciar a matéria constante da Ordem do Dia, a mesma foi transferida
para a próxima Sessão.  Na forma do Regimento Interno, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 217/
2018, de autoria do Deputado Stênio Rezende; 218 e 219/2018, de autoria
do Deputado Sérgio Frota; 220 e 221/2018, de autoria da Deputada
Francisca Primo. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, falaram os Deputados Adriano
Sarney, pelo Bloco PV/PEN e Andréa Murad, pelo Bloco Parlamentar de
Oposição. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado.
Não houve oradores inscritos 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, 10 de
maio de 2018.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018 ÀS 11h30min

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão, sobre a vida de todos nós, sobre os seus sete
milhões de habitantes, e em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão solene convocada para a entrega da Medalha
Manuel Beckman ao senhor Clélio Silveira Filho, natural da cidade de
Pindaré-Mirim, concedida por meio da Resolução Legislativa nº 864/2018,
oriundo do Projeto Resolutivo, da Resolução Legislativa nº 052/2017, de
autoria do deputado Sousa Neto, resta também deixar bem claro que essa
comenda, que essa homenagem requerida pelo deputado Sousa Neto foi
aprovada pela Assembleia Legislativa, de forma unânime, por todos os 42
deputados estaduais, então mesmo não estando todos os deputados
estaduais presentes na sessão solene, mas saibam que todos outorgaram,
todos autorizaram, todos de forma unânime estão prestando esta
homenagem requerida pelo deputado Sousa Neto. Composição da Mesa:
chamo agora para compor a Mesa o homenageado, e quando eu o encontrei
no Salão Nobre desta Casa, eu o parabenizei pela justa homenagem, e ele
me disse: “Não sei se tão justa assim”. E eu digo: É justa, sim, pode ter
certeza disso, até porque o deputado Sousa Neto tem brilhante trabalho
nesta Casa e poucas foram as vezes que ele teve a sensibilidade para
homenagear alguém, para condecorar alguém, então pode ter certeza de
que a sensibilidade do deputado Sousa Neto é para um homem de bem,
para um homem honrado na sociedade, e o povo do Maranhão, o povo de
Santa Inês precisava receber esta homenagem em nome desse filho ilustre.
Então, convido a fazer parte da Mesa, o senhor Clélio Silveira Filho, seja
muito bem-vindo à Assembleia Legislativa, seja muito bem-vindo à Mesa.
Quero fazer um convite também de forma especial à senhora Creuza
Ribeiro Brito, Vereadora da cidade de Santa Inês que eu tenho também um
carinho especial, a sua filha que já foi estudante do Curso Wellington, aluna
do Curso Wellington, a Érica e hoje e hoje é presidente de associação, é uma
mulher honrada na sociedade, lutadora, guerreira e muito estudiosa. Creuza,
seja bem-vinda, minha Vereadora, seja bem-vinda. Quero fazer um convite
de forma especial também ao senhor Neres Pinto, representando o Sindicato
de Jornalistas do Estado do Maranhão. Quero fazer um convite especial
também à senhora Iolete Dino. Da mesma forma também um convite
especial ao senhor Francisco Canindé. Como já havia destacado esta justa
homenagem idealizada, requerida pelo Deputado Sousa Neto é uma justa
homenagem que esta Casa presta ao Doutor Cleber, na manhã de hoje.
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Então, em nome do Presidente Othelino, o Presidente desta Casa, dos
demais deputados estaduais, eu quero convidar a fazer o uso da palavra o
requerente dessa homenagem, Deputado Sousa Neto. Seja bem-vindo e
muito obrigado por me convidar para presidir esta sessão solene em
homenagem ao Dr. Clélio.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Bom dia a todos. De
forma especial, hoje é um dia para mim dos dias mais felizes da minha vida
porque é a primeira vez que eu condecoro, de forma muito especial, uma
pessoa que muito representa a sociedade de Santa Inês. Vejo aqui vários
amigos e várias pessoas numa sessão, meu amigo Silveira, eu não o chamo
de Clélio, eu o chamo de Silveira Filho. Em uma sexta-feira que eu não me
recordo da Assembleia ter aberto para homenagear alguém, é a primeira
vez, você de forma especial fez esta Casa abrir as portas porque Vossa
Senhoria merece de todas as formas. Na hora de discursar aqui, eu sou um
leão, eu discurso feito uma beleza, mas na hora de uma homenagem eu fico
tão emocionado que, às vezes, não sei nem o que dizer, mas eu estou com
o meu discurso pronto aqui. Exmo. Senhor Deputado Wellington do Curso,
presidente desta sessão, quero agradecer de forma especial e carinhosa a
esse deputado, um dos mais atuantes do estado do Maranhão por estar
aqui hoje presidindo a sessão. Quando eu o convidei, ele falou: “Sousa, se
é por você e é pelo Silveira”, aí foi ler a biografia do Silveira, ficou encantado
e automaticamente chegou aqui mais cedo do que eu. Quero agradecer ao
Presidente Wellington por estar aqui. Senhor Clélio Silveira, homenageado
desta sessão, Senhora Creuza Ribeiro, eu não conheço como Senhora
Creuza, eu conheço como Dona Creuza, vereadora, nossa vereadora atuante
lá de Santa Inês, pelas causas da cidade. Senhor Neres Pinto, representante
do Sindicato dos Jornalistas, foi apresentado. Seja muito bem-vindo. A
senhora Iolete Dino, seja muito bem-vinda. Meu amigo Francisco Canindé
que está aqui ao meu lado. Senhoras e senhores, vou contar um pouco da
história desse jovem, que hoje a palavra na verdade é dele, o homenageado
é ele e ele é que tem que falar. Embora eu tenha que estar aqui, estou vendo
a família inteira, estou vendo o Aldrey, a Patrícia, a Yasmin, o Raunyr
Silveira, Patrícia Silveira e Ricardo Silveira que está ali ao telefone, Isabela
também se encontra aqui, todos. E os que não vieram: Roberto, Ricardo
que está em São Paulo trabalhando. Clélio Silveira Filho, filho de Clélio dos
Reis Silveira e Iracy Brito Silveira. Nasceu na cidade de Pindaré Mirim no
ano de 1953, tem atualmente 64 anos que fez exatamente anteontem, no
dia 25 de abril. Casado com Aldrey Judite Barbosa Silveira, é jornalista,
escritor e editor dos jornais Agora Santa Inês, circulando ininterruptamente
desde 2001, com sede na cidade de Santa Inês, onde ele fundou o Sistema
Agora de Comunicação, formado pelo Jornal Agora, que circula em 21
municípios pelo Vale do Pindaré, pela Revista Agora, fundada em 2008,
com circulação nas capitais São Luís, Teresina, Palmas e nas cidades de
Araguaína, Imperatriz e outras, nas quais tem correspondente pelo site
www.agorasantaines.com.br, que está fora do ar para mudança de
plataforma, mas já contabilizou 18 milhões de acessos e pela Gráfica
Agora que atende a várias instituições públicas e privadas. A empresa é
comandada por ele, a mulher e os três filhos e é referência do que se faz,
tendo sede própria e parque gráfico também. Atualmente Clélio Silveira
Filho, além de editor-chefe dos seus veículos de comunicação, é Presidente
da Academia de Letras de Santa Inês, fundada em 2013. É um dos 06
conselheiros fundadores da Associação da Divina Providência dirigida
pela Renovação Carismática Católica, que mantem um rincão espiritual
em Santa Inês, faz parte do Terço dos Homens desde 2010, narra peça
“Paixão de Cristo” desde 2008, em Santa Inês, é ministro de Música do
grupo de Divina Luz, da Renovação Carismática, autor dos livros Gotas
de Reflexões Espirituais, parte I e parte II. Gravou um CD com narração
de 20 faixas de Salmos e Orações, com o título de ‘Orações para o dia a
dia’, recentemente liberado para o Youtube cuja renda foi totalmente doada
para igrejas e comunidades católicas de várias partes do Brasil. Tem
envolvimento direto com a Igreja Católica ligada à Diocese de Viana e à
Renovação Carismática e outros. Recebeu, em 2013, o título de Cidadão
Honorário de Santa Inês e por anos seguidos é benfeitor do Lions Clubs. É
atualmente um dos esteios do ILA, Instituto Lucas Augusto, estabelecido
em Santa Inês, reconhecido com o selo de utilidade pública pela Câmara

Municipal de Santa Inês, que tem como coleta de sangue, aquelas
benfeitorias, para salvar vidas. Foi fundador do Fórum da Sociedade Civil
de Santa Inês, também fundou AIMAC, Associação de Imprensa do
Maranhão Central. Essa é umas das poucas histórias do nosso amigo
Silveira, homenageado de hoje. Finalizado a minha homenagem
parabenizando o nosso querido Silveira, que hoje recebe a maior comenda
do Poder Legislativo do Estado do Maranhão. Essa Medalha é mais do que
um reconhecimento pela sua trajetória, é sua contribuição, seu
profissionalismo. É uma medalha à sua dedicação a essas décadas de
trabalho. A comenda Manuel Beckman não é só sua, é também da nossa
querida Santa Inês e de todo o Vale do Pindaré. Ao homenageado fica aqui
o meu agradecimento pessoal, que talvez poucas pessoas saibam da nossa
amizade, agradeço a você, pois todos os conselhos em todos os momentos,
bons e ruins, que já tive em minha vida você nunca deixou de me escutar,
sempre esteve a meu lado, você e seus familiares. Você sabe do respeito e
da consideração que você tem, como o Deputado Wellington bem falou,
aqui todo mundo é homenageado, todo mundo recebe medalha, mas é a
primeira que entrego, porque você merece. E por tudo que você passou na
sua vida, que eu também já participei de vários momentos da sua vida, em
altos e baixos. Graças a Deus, hoje por problemas de saúde você já está
recuperado, você agora está mais jovem do que nunca. Até perguntei
quando eu fui parabenizar que seus cabelos estão crescendo. Eu acho que
de tanto ir para a igreja já até quer imitar a Jesus Cristo. Só está parecendo
dessa forma. Mas eu quero lhe dizer que você é um merecedor dessa
medalha, a maior honraria que o Poder Legislativo pode conceder a um
cidadão. E você aos 64 anos, com todo o trabalho, todo o serviço prestado,
não só por Santa Inês, mas pelo Maranhão, muito obrigado pela nossa
amizade. E seja agraciado agora com a Medalha que eu vou lhe conceder.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Convido o Deputado Sousa Neto para
fazer a entrega da Medalha Manuel Beckman ao senhor Clélio de Silveira
Filho. Dando continuidade à solenidade, eu vou fazer um breve comentário
e vou convidar também, logo depois, o Deputado Sousa Neto para presidir
a presente sessão. Nada mais justo por ele ser o autor do requerimento.
Mas eu quero dizer, Dr. Silveira, que ao ouvir as palavras do Deputado
Sousa Neto, a gente traz à memoria algo que Deus nos ensina que é a
gratidão. A gratidão é a memória do coração. Deus nos diz também que a
gente fala, que a boca fala do que o coração está cheio. E na manhã de hoje
o Deputado Sousa Neto, ao se expressar, ao falar, ao agradecer, a gente tem
claramente a noção da gratidão e da amizade que permeia a vida do Deputado
Sousa Neto e da vida e da família do Dr. Silveira. Dr. Silveira, esta justa
homenagem que hoje a Assembleia Legislativa presta a V.Exa. é uma
homenagem que grandes homens da história do Maranhão já receberam. E
hoje V. Exa. recebe esta homenagem, mas ao ouvir deputado Sousa Neto, a
gente traz à memória a palavra gratidão e a gratidão de um amigo, eu tenho
o deputado Sousa Neto como um amigo, sempre presente, assíduo, pontual
nesta Casa e ontem quando ele fez o convite, ele fez o convite ainda nesta
Casa e eu falei que tinha uma audiência hoje cedo no fórum e eu fiquei de
dar a resposta à noite, quando ele me ligou novamente à noite e eu disse pra
ele: pode contar comigo estarei presente na Sessão, por vários motivos,
primeiro pela amizade do deputado Sousa Neto nesta Casa e segundo pelo
homenageado e, deputado Sousa Neto, Deus nos ensina também que de 10
leprosos curados por Jesus somente um voltou pra agradecer, nem todos
têm a gratidão, têm o reconhecimento, então hoje, Silveira, tu estás tendo
o reconhecimento do Poder Legislativo do Estado, são três Poderes
harmônicos e independentes entre si e o Poder Legislativo, na manhã de
hoje, o reverencia, na manhã de hoje o homenageia, na manhã de hoje o
destaca dentre os demais, por tudo que tens feito, por tudo que ainda tens
a fazer na nossa sociedade, um homem íntegro, um homem honesto, um
homem amado pelos seus familiares e amigos e a sociedade maranhense,
por meio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, diz o quanto
tu és especial para todos nós, então esta justa homenagem hoje diante dos
familiares, diante de amigos é uma homenagem do Poder Legislativo Estadual
requerido pelo deputado Sousa Neto, acatado por toda a Assembleia
Legislativa, de forma unânime, e dizer que continue fazendo da tua vida
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algo bom para as pessoas, o mal jamais vai vencer o bem e o exemplo disso
é o teu exemplo para a sociedade, tu és o bem, tu tens propagado o bem, tu
tens feito o bem, continue fazendo isso e que Deus continue abençoando
a sua vida, abundantemente, que estenda as suas mãos poderosas sobre a
sua vida e que conceda as coisas que ainda deseja o teu coração, que
abençoe a tua família, que abençoe os teus amigos e que tudo que tu tocares
continue sendo próspero como tem feito até hoje. Peço tudo isso em nome
de Jesus, que continue abençoando a tua vida, amém. Deputado Sousa
Neto, é uma honra presidir esta sessão, mas como é dever de justiça
também, que V. Exª possa continuar, a partir de agora, a presidir esta
sessão, seja bem-vindo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Quero registrar aqui a presença da minha esposa Tatiana,
que se encontra aqui no plenário. Concedo a palavra ao Senhor Clélio de
Oliveira Filho, homenageado nesta sessão.

O SENHOR CLÉLIO DE OLIVEIRA FILHO – Bom dia. Permita-
me trocar os óculos, apesar desse aqui também ter grau. Senhores, senhoras,
gostaria de me dirigir, neste primeiro momento, ao Exm.º Senhor Presidente
em Exercício da Assembleia Legislativa, no atual instante o Deputado
Souza Neto, que passou a presidir esta sessão, mas também gostaria de
agradecer o trato, a maneira cordial, sincera e muito, principalmente, humilde
com a qual fui tratado pelo deputado que abriu esta sessão, o Deputado
Wellington do Curso, um dos grandes guerreiros, batalhadores desta
Assembleia, assim como Souza Neto e todos os outros 40 membros, que
são no total de 42. Gostaria de me dirigir e agradecer a presença da minha
querida Dra. Iolete Dino que aqui representa o seu esposo, meu confrade,
Sálvio Dino, da Academia de Letras do Maranhão, de Imperatriz, joão-
lisboense, que está se recuperando de um procedimento médico de urgência,
está muito bem, mas não pôde comparecer. Leve meus melhores
agradecimentos a ele. Vereadora Creuza Brito, Creuza da Caixa por muitos
anos. Essa é minha irmã, não tem como, é da família, vereadora de vários
mandatos que veio aqui representando a Câmara Municipal, o presidente
ligou para mim pela manhã me informando que ela estaria aqui para
representar a Câmara Municipal de Santa Inês. Neres Pinto, que aqui está,
jornalista muito mais do que eu, começamos juntos há mais de 40 anos
como locutor de serviços de autofalantes, volantes, etc., e tudo mais, além
de termos trabalhado por dois anos e poucos nas Casas Pernambucanas,
Lojas Pernambucanas. Só 40 anos depois, voltei a reencontrá-lo aqui em
São Luís. Agradecer a presença do Dr. Francisco Targino Canindé, um dos
grandes homens, um dos grandes executivos que Santa Inês tem a honra de
receber. Já passou administrando grandes empresas e hoje está em uma das
mais expoentes daquela região. Veio também aqui representando o
empresariado de nossa cidade. Muito obrigado por ter vindo. Agradecer ao
meu amigo de infância, juventude e adolescência, Doutor Alcindo Muniz,
que aqui está representando a família Muniz, uma das mais importantes
famílias de Santa Inês, cujo pai deu nome a uma das principais avenidas
daquela cidade, a Avenida Luiz Muniz. Agradecer a sua esposa, que já está
emocionada, cujo pai de 92 anos é meu amigo e me conhece desde criança
quando chegou em Santa Inês e toda a família faz parte da nossa família.
Nós somos uma família só. Volto-me agora para a família que me deu
origem, o gene e me reporto inicialmente à minha esposa Aldrey Judite
Barbosa, que está com sua afilhada e minha neta no colo, de apenas 11
meses, uma promessa de Deus, vez que quando a minha filha tinha tão
somente 04 meses de gravidez, os médicos tentaram induzi-la a um aborto
e nós dissemos que não íamos permitir de forma alguma, porque a criança
era uma promessa de Deus. Recorremos, naquele momento, a duas pessoas
abaixo de Deus: A Doutora Iolete Dino e ao Deputado Sousa Neto, ambos
se prontificaram e fizeram com que viéssemos para cá imediatamente,
para São Luís, minha filha 120 dias depois no Hospital Materno Infantil
deu à luz, ao que alguns achavam que não ia nascer e hoje ela está aqui há
11 meses e desde ontem que não para no hotel, o hotel inteiro já conhece
os gritinhos dela. A movimentação está grande no hotel por conta da Alícia
Vitória de Maria. Também me volto agora para os meus filhos que estão
aqui representando outros filhos que não puderam vir por estarem distantes:

Patrícia Silveira, Raunyr Silveira, Patrícia Silveira e Ricardo Silveira Silveira,
os dois são membros da empresa, cuidam da empresa comigo e minha
esposa e mais o Paulo Ricardo Silveira que se encontra na USP, em São
Paulo, mas estuda na UEMA e é Presidente do Grêmio da UEMA, aqui
em São Luís. E ali Doutor Paulo Victor, advogado, futuro advogado em
setembro, e Dr.ª Isabela Silveira, também futura advogada em julho, e na
ponta a minha caçula Iasmin de Maria com seus 15 anos e sua beleza. E
voltando para os amigos, não poderia deixar de agradecer ao Willian Santos,
que está ali, que é o representante colunista de nossa revista Agora aqui em
São Luís. Representa a nossa revista que foi lançada, inclusive, no
restaurante do Pestana. Meu amigo Pereirinha, de quantos anos, grande
advogado hoje, de quantos anos de infância, juventude também, não poderia
deixar de agradecer. Outro amigo que está aqui presente do lado de uma
amiga que eu a conheci quando cheguei de volta a Santa Inês e agora já
assessorando o Deputado Sousa Neto, por isso a gente tem que ter esse
intercâmbio quase toda semana conversando. E agradecer o pai da Vereadora
Karla Sousa, que veio aqui representando aquela querida vereadora de
todos nós. Está ali. Muito obrigado pelo sacrifício de deixar suas residências
e vir até aqui. Exas., Presidente, senhores convidados, familiares, Deputado
autor desta Indicação de meu nome para o recebimento da nobre distinção,
que é a Medalha do Mérito Legislativo Manuel “Beckman” para uns,
“Beckman” para outros, “Bequimão” para muitos. Senhor Presidente,
minhas senhoras e meus senhores, concedam-me de início que eu percorra
dois breves caminhos, o da língua e o da história. Sou jornalista, o que me
torna colega de fados e enfados também do jornalista e Presidente eleito da
Assembleia, Dr. Othelino Neto. Como jornalista e radialista, sou homem
de comunicação, homem da palavra e, sobretudo, homem de palavra. E é
na palavra ou pelo menos no estudo da origem de uma delas que vou
buscar inicialmente uma reflexão acerca da importância do momento que
agora vivencio eu e toda a minha família. A Assembleia Legislativa do meu
estado me faz neste momento uma homenagem. E o que é mesmo uma
homenagem, Presidente? Qual a importância fática e simbólica dela?
Pergunto a todos. Tatiana, agora que eu estou vendo você, querida. Beijo
pra você. Deus lhe abençoe. Muito obrigado por tudo, pelo tratamento
que você dispensa-me. Perdoe-me a interrupção do discurso. Esqueci
também de me reportar a Saulo Gomes e a minha irmã querida Maria
Madalena Silveira, uma das minhas referências, um dos meus amores. Eu
realmente tenho muitas histórias vividas com ela. A minha querida Leninha.
Mas, seguindo, então fui buscar a origem da palavra “homenagem”, pois
todos nós sabemos que no princípio era verbo, dessa procura, cheguei à
França, a mesma França que veio até nós maranhense para em 1612,
fundar a nossa São Luís, que se orgulha de não ter nascido portuguesa, ao
mesmo tempo em que vangloria de aqui se falar o melhor português. Nos
primeiros séculos de nossa era, Sousa, os romanos fizeram suas primeiras
conquistas fora da Itália e uma das terras conquistadas situava-se na região,
hoje Sul da França, era a Provença, nome que vem do Latim, a língua dos
Romanos, que dava o nome de Província a uma terra anexada por eles, e é
da Provença e de sua antiga língua, o provençal, que vem a palavra
homenagem. Os provençais davam o nome homenage ao home, a-o-a-m-
e, em especial ao homem de armas que devia subordinação, fidelidade e
respeito ao seu feudal, o soberano que mandava nas terras onde morava,
produzia ou servia o vassalo. Este rápido e prosaico exercício de etimologia
serve para ao menos fazermos uma observação que considero válida, se
antigamente a homenagem era um gesto e um juramento, um ato de fidelidade
e respeito do menor, que era a pessoa, em relação ao maior, que era o
Governante, atualmente a lógica e nesse momento inverteu-se. A homenagem
é um ato de cortesia, respeito e reconhecimento do maior, que é o Parlamento
que indica para um menor. No meu caso, talvez, Presidente, o menor entre
os menores que esta Casa de leis já deve ter homenageado. Senhores,
senhoras, Senhor Presidente, senhores deputados, faço agora o segundo
caminho, o da história. Por uma dessas coisas, que só a história registra e
só quem caminha, Neres Pinto, até ela permite-se recuperar, devo dizer a
todos com a necessária humildade que eu e o valoroso homem que dá nome
a esta medalha, com que ora vós me distinguis, eu e ele, ele e eu temos um
ponto em coincidência, eu e Manuel Beckman. Embora separados pelo
tempo e ainda que distanciados em importância histórica para o nosso
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Estado, o valoroso Manuel Beckman e este discreto jornalista que comanda
o Sistema Agora de Comunicação fincamos os pés no mesmo solo, pusemos
nossas mãos a trabalho no mesmo chão e com suor, sangue e lágrimas
irrigamos a mesma terra em momentos importantes de nossas vidas. Manuel
Beckman e eu fizemos alguma história na região do Vale do Mearim, onde,
em alguns municípios, fiz circular o meu jornal, a minha revista, como em
Bacabal, Pedreiras e outros municípios adjacentes. A diferença é que, por
sua maior importância, Manuel Beckman fez a história, eu apenas registro
a história. Assim, senhores e senhoras, não vendo em mim mesmo maiores
méritos, fui buscar um pouco deles nas sombras históricas daquele a quem
o Poder Legislativo rende, Deputado Wellington, a permanente homenagem
que é Manuel Beckman, talvez o mais maranhense entre todos os
portugueses aqui residentes no século XVII. Enquanto a imensa maioria
dos súditos da corte portuguesa se calava naquela época ante o regime de
monopólio e opressão, de desemprego, de desabastecimento e fome no
Maranhão, Dr. Francisco Targino, dois irmãos, Manuel Beckman e Tomas,
assumem uma responsabilidade que sabidamente era maior que eles na
época. Não tolerando o destrato e o descaso da corte e o aviltante regime
de altíssimos preços e baixíssima qualidade e quantidade de produtos da
companhia de comércio instituída pela coroa portuguesa Manuel Beckman
lidera as vozes insatisfeitas à frente de 60 a 80 homens, Dra. Iolete.
Igualmente insatisfeitos e valorosos, eles invadem o depósito da companhia
lusitana e desapeiam do poder o governador maranhense naquele ido ano
de 1684, há exatos 334 anos. Estou sentindo falta da minha irmã Maria
Madalena. Por gentileza, gostaria de vê-la sentada. Fazendo isso, Manuel
Beckman que, repita-se, sabia que estava colocando o próprio pescoço em
risco, e foi o que aconteceu, no ano seguinte, em 1685, Dr. Pereirinha, após
a retomada do controle por Portugal, o homem que viera jovem para o
Maranhão foi inapelavelmente enforcado pelos seus patriotas, mas
ressuscitado pela história como primeiro mártir da independência do Brasil
e também para sempre homenageado, ele sim, Manuel Beckman merece a
distinção da Assembleia Legislativa do nosso Estado, que fez por bem
colocar o nome Manuel Beckman a uma das maiores honrarias do Poder
Legislativo. Sem falsa modéstia ou humildemente, senhoras e senhores, é
diante de feitos como o de Manuel Beckman que às vezes fico me
perguntando: qual o tamanho dos meus próprios feitos para merecer esta
homenagem? Mas, deputados, como não sou ingrato, nem mal educado,
aceito transbordante de alegria e sadio orgulho, aceito em nome de minha
família, de toda a minha família igualmente radiante de felicidade, aceito a
indicação, minha querida Jesus, aceito a indicação à aprovação e concessão
desta medalha em nome das cidades que me deram oportunidade, a cidade
que nasci Pindaré-Mirim, no ano de 1953. Deputado, completei há dois
dias 65 e não 64, mas 65 anos há dois dias. Minha cidade de Pindaré-
Mirim, que tenho orgulho quando andava pelo Sul do país, Sudeste. Tu és
da onde? Eu sou das barrancas do rio Pindaré, com muito orgulho. A minha
cidade de Santa Inês que me viu crescer, me fez homem e me exportou para
o mundo com apenas 13 anos de idade e para a qual voltei depois de 30
anos fora, depois de ter ido embora com 20 anos de idade, 21, 22 anos de
idade, voltei quase 30 anos depois. A cidade de Imperatriz que por 20 anos
eu convivi e que assim me deixa no dever de agradecê-la por tudo que ela
fez por mim, por me receber de braços abertos e me reconhecer até hoje.
Aceito a concessão desta medalha e me ponho grato diante de Deus por
não precisar perder a cabeça ou ter o pescoço cortado para merecer esta
homenagem, que foi o que aconteceu com Manuel Beckman. Que esses
tempos, pelo menos no Brasil, fiquem mesmo só como registros da grande
história. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, distintos
convidados, em uma sociedade dita capitalista em tempos difíceis, de luta
pela sobrevivência, em dias atuais onde graça a violência, onde não se
desenraiza o desemprego e onde a miséria ainda faz ruído e a fome ronca.
Muitos fazem pouco caso do mérito. Ainda desdenham do simbolismo de
homenagens, de distinções e reconhecimentos. Esse desapreço ao
simbolismo das honrarias não é coisa de agora. O grande escritor Samuel
Johnson, do século XVIII, chegou a escrever, e eu sinto, Deputado: Na
sociedade civilizada, meu senhor, mérito pessoal não lhe servirá tanto
como o dinheiro. Faça a experiência. Vá à rua e dê a uma pessoa uma
conferência. Lembro agora de Edmilson Sanches sobre moralidade. Dê

uma conferência a uma pessoa sobre moralidade e dê a outra pessoa algum
dinheiro e você verá qual das duas o respeitará melhor. Evidentemente, até
as palavras de grandes e sábios pensadores devem ser relativizadas, até
porque dinheiro e mérito, Deputado Wellington, são ambos símbolos de
valor. E não se faz rica uma sociedade apenas porque ela tem dinheiro. É
muito pobre aquele que apenas tem muito dinheiro! É indispensável ter
também história, orgulho, sentimento de pertença, identidade, causas
honoráveis comuns. E nos limites dos meus valores e de minha história
que eu divido com minha irmã, Maria Madalena, Leninha, que está aqui.
Sem choro, por favor, desculpe. Trago para as senhoras e senhores o
resumo do que agora fui e cuja essência faz de mim o que sou. Ainda que o
que até agora eu tenha sido não tenha sido grande coisa, mas é uma boa
coisa ainda que eu não tenho liberado causas históricas, mas o que eu
liderei, o que fiz foram boas causas. Como dizem os latinos “pouca sed
cona”; poucas, mas são boas. Se não mudarem o mundo, ao menos
contribuíram para que ele não ficasse pior. E parodiando o poeta maranhense
Gonçalves Dias, na alta apresentação de seus primeiros cantos, Neres
Pinto, digo também que vivo a minha vida, faço bem e se não agradar, terei
sempre tido a honra de poder tê-lo vivido, tê-la vivida, por isso sou muito
feliz. Senhores, Senhoras, disse ainda há pouco o deputado Sousa Neto
quando aqui veio fazer a apresentação algumas coisas de mim, eu as
complemento agora, meu nome é Clélio Silveira Filho, Clélio, Cléri para
uns e Silveira para outros. Comecei cedo na comunicação aos treze anos de
idade eu já era locutor do Cine Arte Palácio da cidade de Santa Inês, aos
quinze anos trouxe do Piauí para Santa Inês, no ano 1968, o primeiro
conjunto musical elétrico do Estado do Maranhão, não havia nenhum aqui
em São Luís, Nonato e seu Conjunto tocavam ainda sentados saxofone,
piston, trombone não havia guitarra, baixo, bateria, teclados e nós já
tínhamos em Santa Inês. Antes dos vinte anos, eu já era empresário de
vários artistas que trazia para shows na região do Vale do Pindaré, sul do
estado, cidades do Pará e do Goiás. Com vinte anos de idade, criei um
programa de auditório no cinema, no Cine Arte Palácio, que lançou para o
mundo da música os hoje cantores e músicos Lourival Tavares, em São
Paulo; Vicente Teles no Rio de Janeiro, Milton Teles no Rio de Janeiro,
Milton Bandeira, de saudosa memória, um dos grandes artistas de São
Paulo, da noite paulista, Luís Carlos Dias, Chiquinho França, grande
instrumentista, um dos mais importantes do Brasil, Gilberto Brito, meu
irmão e outros. Ainda em Santa Inês, fui o 1º representante dos jornais
Pequeno, O Imparcial e O Dia, que mais tarde passou a ser chamado de
Jornal o Estado do Maranhão, ao ser adquirido pela família Sarney, mas
quando eu fui passei por lá, Dra. Iolete, era jornal O Dia, o Dr. Flávio já
escrevia neste jornal, Jornal O Dia. Fui correspondente dos jornais o
Combate e o Governo, editados por um dos jornalistas mais bravos do
Maranhão. José Linhares, de quase 2.10 metros de altura, pai do hoje
jornalista Zé Linhares, o tio não sei, mas naquela época eu trabalhava com
ele, eu era pequenino nos meus poucos anos. E quando ele chegava num
município, Zé Linhares está na cidade, todo mundo se escondia, porque
ele era muito brabo, paletó, gravata e 38 na cintura, ele ditava as ordens e
o que ia sair no jornal O Combate e no jornal O Governo. Imagina a minha
coragem acompanhando este cidadão, está aqui no meu bolso, não vou
tirar porque dificulta, a minha carteira de trabalho e a minha identidade do
jornal O Governo e do jornal O Combate, naquela década, de 60, começo
da década de 70, uma coisa extraordinária. Olha como eu era atrevido. No
ano de 1976, mudei-me para Imperatriz onde fui repórter revisor e editor
do jornal O Progresso, que tem quase 50 anos. Fui assessor de imprensa
também do prefeito da época, Carlos Gomes de Amorim, primeiro assessor
de imprensa de Imperatriz. No ano de 1977, fui convidado a mudar-me
para Brasília pelo então articulista político do Correio Brasiliense, Edison
Lobão, que viria a ser candidato a deputado federal em 1978. Trabalhei
como repórter setorista na Câmara Federal. Trabalhei nas associadas da
TV Globo e TV Record em Brasília e na Rádio Nacional. Esses empregos,
principalmente o de repórter setorista na Câmara Federal, me abriram as
portas para me aproximar mais ainda dos deputados federais do Maranhão,
entre eles Luiz Rocha e João Castelo, ambos de saudosa memória. Faço
um aparte, uma pausa aqui para cumprimentar o colega de jornalismo, meu
confrade, cujo pai eu conheci em tempos difíceis, mas eu já andava por
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aqui na década de 70, na década de 60, nosso presidente Dr. Othelino
Neto, ao qual eu peço uma salva de palmas. Então, dando sequência, eu
dizia que passei pela TV Globo, Record, Rádio Nacional. Também como
repórter setorista no Congresso me aproximei de Luiz Rocha e João Castelo,
já eram amigos dos meus pais e dos meus tios em Santa Inês, um deles foi
prefeito de Pindaré Mirim em 1972, o irmão do meu pai, José Ribamar
Silveira, e outro foi presidente da Câmara muitas vezes em Santa Inês,
Adalcir Brito, irmão da minha mãe, por isso eu conheci João Castelo,
Alexandre Costa, Sarney e todo mundo quando eu era moleque, porque
eles estavam sempre lá conosco. Lembro-me de uma visita que João Castelo
fez à sede do jornal agora Santa Inês, na Praça da Matriz, e pela janela
estava presente também o então candidato a deputado federal, Flávio
Dino, utilizando-se dos equipamentos do jornal para mandar mensagens
etc., e o João Castelo olhou assim pela janela e disse: “Eu não esqueço
desta casa aqui, que eu estou olhando essa janela. Esta é a casa do Deputado
Biné Sabak, do ex-Prefeito Biné Sabak, onde ele morava”, dizia João Castelo.
Então, o meu relacionamento é muito grande, alguém um dia me viu
conversando com o Ministro Lobão, falando da década de 70 e disse:
“Vocês são muito velhos, vocês são velhinhos”. Eu disse: “Não. É que eu
comecei cedo”. Quando conheci o ministro, que na época era apenas
articulista político do Correio Brasiliense, eu tinha 23 anos, ele já tinha
quase 40. Então hoje, ele tem quase 80 e eu estou com 65, na época eu
estava com 62, então não é que sejamos tão velhinhos assim ou eu seja
velhinho. Ontem numa reunião quero aqui... uma coisa puxa a outra,
deputados, numa reunião na qual se fazia presente o diretor geral do Jornal
Pequeno, eu acredito, o jornalista Lourival Bogéa e outros grandes
jornalistas de São Luís e algumas autoridades, numa reunião da qual eu fiz
parte e na qual fui apresentado como decano do jornalismo maranhense
pelo ex-secretário da Secap, o jornalista Márcio Jerry. Apresentou a mim
todos como o decano do jornalismo maranhense. Acho que não, posso ter
mais tempo em atividade, 50 anos, mas nos meus 65 tem alguém com mais
idade e etc. e tudo mais e tal. Mas eu fiquei feliz, tinham muitos jovens ali
e a homenagem foi maravilhosa. Prosseguindo, no ano de 1978, mudei-me
para a cidade de Araguaína, então Goiás, onde fui um dos fundadores do
Jornal do Tocantins, juntamente com o Domiciliano Farias e Luís
Arrenovato, este jornal pertencente ao grupo Jaime Câmara, dono do
Jornal de Brasília e de todo o Sistema Globo no centro-oeste do Maranhão,
Goiás, inclusive Brasília, cujo jornal hoje é sediado em Palmas, Tocantins.
No ano de 1981, voltei para o Maranhão, precisamente para Imperatriz,
de onde saía para produzir shows artísticos dos maiores nomes da música
brasileira em vários estados. Foram mais de 400 nomes. Produzi grandes
eventos no Sinrural, Parque de Exposição Lourenço Vieira da Silva. No ano
de 1986, gerenciava a revenda da Brahma, naquela cidade, quando me
apresentaram um projeto musical chamado Faber, Festival Aberto do
Balneário Estância do Recreio. Topei de cara patrocinar o evento e fui o
seu primeiro apresentador. No seguinte, por mais duas outras edições do
festival, fui seu produtor e apresentador. O Faber lançou para o mundo
musical nomes como Carlinhos Veloz, conhecido inclusive na Europa, um
pernambucano que eu conheci quando era gerente da Brahma e que chegou
às 7 horas da manhã para trabalhar e eu mandei para casa. Hoje ele agradece
por eu ter dispensado ele do emprego, porque se transformou num grande
artista, e eu sou feliz por isso. Ele conta sempre essa história. Erasmo
Dibell, de renome nacional, Nenê Bragança, de saudosa memória, Zeca
Tocantins, grande confrade de academia, escritor, a Dr.ª Iolete Dino conhece
muito bem, residente em Imperatriz, e tantos outros. A última edição do
Faber foi produzida no ano de 1991 por mim e teve como coprodutor o
então agente cultural de saudosa memória, Luís Brasília. Ainda em 1991,
de 1991 a 2000, apresentei dois programas de televisão que lideravam
audiência no horário do meio-dia. Lembro-me de ter entrevistado muito o
ex-Governador Jackson Lago, quantas oportunidades eu tive de entrevistar
o Deputado Jackson Lago que ia ao meu programa de entrevista, estava lá
sempre com a gente, assim como todos os políticos. Eu costumo dizer que
sou amigo de todos eles, todos sem exceção, não tenho um político inimigo,
todos fazem parte, todos me conheceram criança, me conheceram menino,
me conheceram jovem, me reconheceram adulto e me reconhecem idoso,
ancião para alguns. Então apresentava o programa Rede na TV, O Rádio na

TV, na TV Difusora, naquela época até 95 quando fui candidato, aliás, até
94 quando fui candidato a deputado estadual. Depois, de 94, 95 a 2000, na
TV Capital, Rede TV, ambos voltados para a apresentação de serviços e
informações das mais importantes daquela cidade e da região. Fui candidato
a deputado estadual pelo PRP em 1994, ficando na terceira suplência. O
mais estranho nessa história, deputados, Deputado Othelino Neto, é que
na época, em 94, quando fui candidato a deputado estadual, eu fui o mais
votado de Imperatriz. Nós tínhamos 62 mil eleitores, eu tive 4.900, ou
seja, fui o mais votado, mas nós éramos 62 candidatos a deputado só do
lado da Governadora Roseana Sarney, fora mais de 100 candidatos do
outro lado. O resultado foi que Imperatriz com 62 mil eleitores ficou sem
deputado e Porto Franco desse tamanho ficou com o Deputado Deoclides
Macedo, Açailândia ficou com o Deputado Deusdedith Sampaio e Sítio
Novo ficou com o Deputado João Paiva. Nós ficamos chupando dedo, eu
fiquei na terceira suplência. Por uma infelicidade, o avião caiu e matou o
Deputado João Silva, eu fiquei na segunda suplência. Dr. Cláudio se elegeu
prefeito de Cajapió, fiquei na primeira suplência, e Aparecida, em Balsas,
não se elegeu prefeita e eu não virei deputado. Então tive que seguir a
minha carreira. De 1996 a 1998, presidi a poderosa AIRT, Associação de
Imprensa da Região Tocantina, e fui vice-presidente, me lembro que na
época o Prefeito Sálvio Dino fez a doação de um terreno para a sede da
AIRT, no município de João Lisboa, e fomos visitar esse terreno. E fui
candidato pelo PRP, viu deputado? Pelo PRP. Então presidi a Associação
de Imprensa da Região Tocantina e fui vice-presidente da FAIBRA,
Federação das Associações de Imprensa do Brasil, entidade presidida na
época pela Doutora Célia Câmara, viúva do comendador Jaime Câmara e
herdeira do Grupo Jaime Câmara, sediado em Goiânia. No ano de 1999
apresentei pela Rádio Mirante FM de Imperatriz, durante o ano, todo o
ano e mais três meses do ano seguinte, um programa produzido por mim
em parceria com o Sistema Mirante, chamado Mirante Total, com 05
horas de duração, das 7h da manhã ao meio dia, com correspondentes em
Palmas, Brasília, São Luís e outras cidades, e três repórteres de rua, Élcio
Araújo e João Rodrigues, hoje formados em jornalismo e em Direito, e
Hilton Lima, residente hoje em Balsas. Em setembro de 2001, durante uma
visita à Santa Inês, resolvi implantar na cidade, em que vivi a minha infância,
adolescência e entrada na idade adulta, o Jornal Agora Santa Inês, durante
solenidade no auditório da Associação Comercial, cuja diretoria presidiu a
solenidade. A partir de 2001 resolvi deixar de trabalhar em TV e Rádio, em
Imperatriz, me afastando dessas atividades, bem como diminuindo a
intensidade na produção de shows artísticos. Em 2002 ainda fiz parceria
com o Grupo Marafolia e coproduzi o Imperafolia, em Imperatriz, marca
na época de minha propriedade. Porém, em 2003, decidi de uma vez por
todas deixar as atividades em Imperatriz e voltar para Santa Inês, o que
aconteceu em agosto daquele ano, para cuidar do jornal, hoje com uma
carteira de cerca de 60 anunciantes e 1.070 assinantes na cidade, implantando
assim a cultura da leitura em Santa Inês pela venda de assinaturas. Há uma
máxima do jornalista Edmilson Sanches, jornalista e escritor. Ele diz que
todos são assinantes do Jornal Agora em Santa Inês, pois ele que circula
duas vezes por semana, o jornal, sábados e domingos. No dia de circulação
é visto na cidade inteira, diz o Sanches. Por onde ele passa ele vê o jornal.
Sanches, assim como Adilson Nunes, o único jornalista maranhense nascido
em um povoado de Santa Inês com 35 anos de jornalismo, o Jornal do
Brasil, o único jornalista maranhense a receber o Prêmio Esso Nacional de
Jornalismo, é lá de Santa Inês, Adilson Nunes, que trabalha hoje com
Ziraldo, no Rio de Janeiro. Tanto Sanches como Adilson Nunes já bateram
ponto e frequentaram a plataforma de jornalismo do Sistema Agora de
Santa Inês em épocas diferentes, por pelo menos dois meses cada um.
Hoje, o Jornal Agora Santa Inês tem carta de exclusividade fornecida pela
Junta Comercial do Maranhão como único veículo de comunicação impresso
que circula dentro da periodicidade propagada em um raio de até 200km no
entorno de Santa Inês. Não havendo outro, portanto, o Judiciário também
reconhece a validade do jornal, sendo que em Santa Inês, Presidente, até
para casar tem que publicar o proclama no jornal ou não casa. Para finalizar,
eu, a minha mulher Audrey Barbosa, os meus filhos Raunyr Silveira,
Patrícia Silveira e Ricardo Silveira, seguimos no comando do Sistema Agora
de Comunicação que atravessou, de fronte erguida, a crise de 2015 até o
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presente momento sem deixar de circular uma única edição, cada vez mais
investindo em novidades em seus veículos de comunicação. Mesmo não
sendo amigo da maioria dos políticos maranhenses em destaque, ou de
destaque, ou fora do destaque, prefiro manter-me voltado com a minha
família para três pilares: a família, o trabalho e a Igreja. Não necessariamente
nessa ordem, mas na ordem que se fizer necessária. Para finalizar, Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, senhoras e senhores
convidados, encerro minhas palavras, mas nunca, jamais, poderei encerrar
meus agradecimentos à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Nunca jamais. A Assembleia Legislativa do meu Estado, diz o anexim e
popular que ninguém consegue ser alguém em sua terra. Eu quebro esse
tabu ao ser reconhecido na minha cidade, Santa Inês, com o título de
cidadão santainesense e quebro esse tabu no Estado ao ser reconhecido
pelo meu Estado com esta comenda, com esta medalha. Em nome de Jesus,
em nome deste Deus maravilhoso que me põe de pé todos os dias quando
me levanto e agradeço a ele ao rezar o Pai Nosso, as três Ave Marias, que
aprendi antes de me levantar e chamar o Espírito Santo: vinde Espírito
Santo encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do Vosso
amor, para que eu possa dar sequência escrevendo as minhas reflexões
espirituais publicadas nos meus livros. Hoje já são 1.340 reflexões espirituais
que o Brasil acompanha, não tem mais como colocar em livro, ficou difícil.
Dois livros já se esgotaram e não tem como. O meu CD com Salmos e
Orações, acabou. Hoje a gente liberou para Youtube para que todos tenham
acesso. São vendidos, foram vendidos, mas como disse ainda pouco não
retornou para nós, a não ser as graças de Deus, porque foram doados, e o
meu irmão do Terço dos Homens aqui sabe, para todas as comunidades
católicas de várias partes do Brasil. Vivo a minha vida, e repito, entre
família, trabalho e igreja. Não busco recompensas nem reconhecimentos
aqui, mas não posso deixar de registrar que ser homenageado em vida e na
sua própria terra pelo mais alto dos Poderes Públicos de um Estado é algo
que sabiamente a gente deve se orgulhar. E eu me orgulho disso. Levarei
daqui aquela sensação de que a minha vida continua valendo a pena, de que
contribuo de algum modo para um Maranhão melhor, meu filho Raunyr.
Continuarei a minha vida de peito estufado, perdoe-me, de queixo erguido.
E, apesar do que ainda temos para avançar, continuarei com a agradável
sensação de que o Maranhão não é só a terra em que nasci, o Maranhão é
a minha sensação, o meu sentimento, o meu sentido de viver. Obrigado,
Senhor Presidente, obrigado Sousa Neto, obrigado Deputado que meu deu
esta honra e fez esta Indicação. Obrigado senhoras deputadas, senhores
deputados. Obrigado a todos, muitíssimo obrigado. As palmas são para
vocês, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Quero dar continuidade a nossa cerimônia. Quero aqui
agradecer e registrar a presença do nosso Presidente do Poder Legislativo,
Deputado Othelino Neto. Ele estava numa reunião na Presidência, desceu
para acompanhar o homenageado. Tem que retornar para a reunião porque
o pessoal está esperando ele lá, mas ele veio dar um abraço, fazer questão
de participar deste momento tão importante de uma pessoa que representa
muito bem a sociedade de Santa Inês. Agora o Presidente vai dar uma
palavrinha, porque depois a Vereadora Creuza vai dar uma palavra rapidinho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu queria só rapidamente daqui mesmo. Fiz questão de vir não só a
convite do querido estimado Deputado Sousa Neto, mas em razão da
justiça da homenagem que você recebe, Silveira. Essa homenagem, Sousa,
ela é claro um momento especial para quem recebe a condecoração, a
Medalha Manuel Beckman, mas ela é uma homenagem também a todos os
nossos colegas jornalistas. É uma homenagem que a nossa imprensa merece.
E cada vez que a Assembleia homenageia um homem da imprensa, está
exaltando a história de todos os jornalistas, de todos esses militantes
diários do jornalismo, que nós sabemos que não é uma profissão fácil. E eu,
como jornalista, filho e neto de jornalistas, a cada vez que vejo que tem
uma homenagem dessa, eu fico muito satisfeito e sempre que posso faço
questão de participar. Deputado Sousa está de parabéns pela inciativa. E

o jornalismo certamente se sente premiado com a homenagem que você
recebe aqui hoje.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Agora com a palavra a Vereadora Creusa.

A SENHORA VEREADORA CREUSA – Primeiro, eu quero
agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento
importante em que o nosso amigo Clélio Silveira é agraciado com essa
medalha, com a Medalha Manuel Beckman. Cumprimentar a Mesa em
nome Deputado Sousa Neto, do Deputado Othelino Neto. É tudo Neto,
gente. É Sousa Neto, Othelino Neto. Eu até pensei que tinha errado alguma
coisa, mas é tudo Neto mesmo. Agradecer a hospitalidade desta Casa. A
gente percebe o calor humano dos assistentes do cerimonial da equipe dos
assessores. Então parabéns. Realmente a gente sente o calor humano, a
cordialidade, muito bom. O Clélio já disse tudo, não se tem mais nada a
dizer. É só dizer que realmente é uma justa homenagem. Ele é cidadão de
Santa Inês. Foi uma indicação minha o Título de Cidadão. Ele é nosso
conterrâneo agora, filho de Santa Inês e agraciado com a honraria da Medalha
Manuel Beckman, o reconhecimento como jornalista, como cidadão que
presta serviços relevantes ao seu Estado. Então parabéns, Clélio, meu
irmão. Está sempre aqui guardado do lado esquerdo do peito. Quando ele
me falou na rua “vou receber”, eu digo “estarei lá”. E trazer também um
abraço de todos os meus colegas vereadores, porque, infelizmente, a sessão
da gente é na sexta-feira e ficou impossibilitado de virmos todos aqui para
prestarmos essa homenagem ao Clélio. E dizer que você é uma pessoa
muito importante para gente, para nossa cidade e para o nosso estado.
Parabéns, que Deus te proteja e te conserve essa pessoa maravilhosa que
você é. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Queremos aqui registrar também a presença do jornalista
Luís Carlos, Gerente de Comunicação da Cemar. Agora com a palavra o
Senhor Deputado Wellington do Curso. Antes de falar, Deputado, eu só
queria também registrar a presença do amigo Edwin, Diretor de
Comunicação da Assembleia da Casa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Sousa Neto e demais Membros da Mesa,
até para não ser redundante e ganhar tempo, eu só voltei a ocupar a tribuna,
voltei a me pronunciar, Doutor Silveira, só para fazer a referência ao que eu
havia falado na Mesa que quando Jesus curou dez leprosos, somente um
voltou para agradecer, e quando esse um voltou para agradecer, Jesus disse
a ele: “Vai, a tua fé te salvou”. Qual a diferença dos dez leprosos terem ido
até Jesus, Jesus ter curado a todos e somente um voltou? E olha o final do
que Jesus falou a ele: “A tua fé te salvou”. Então além da gratidão, de um
coração sincero, de um coração humilde, ainda ganhou também a salvação,
por ter esses valores e o reconhecimento de Jesus, por que logo após o
senhor ter terminado eu não hesitei e voltei para pedir o Cerimonial que eu
pudesse voltar a falar? Por tudo o que ouvimos de V. Ex.ª na manhã de hoje.
E a gratidão que temos, a gratidão que temos nesta Casa com o Cerimonial,
por exemplo, que tem na sua direção uma mulher de Deus, uma mulher
corajosa, uma mulher determinada, uma mulher educada, simples, que é a
minha chefinha, e eu tenho esse reconhecimento, essa gratidão a todo o
Cerimonial, a todos do Gabinete Militar, a todos que fazem o Complexo
de Comunicação desta Casa, a todos, desde o seu diretor, aos seus
jornalistas, radialistas, cinegrafistas, às vezes quem está atrás das câmeras
e por que eu estou falando isso? Porque ao ouvi-lo, nós conseguimos
compreender um pouco da sua essência. Muitos, muitos tem preços,
outros têm valores, tem valor como V. Ex.ª e V. Ex.ª tem um valor inestimável,
inestimável para a sociedade, para o seus amigos, para a sua família. Então,
mesmo sendo redundante, eu não poderia deixar de voltar a ocupar a
tribuna desta Casa para dizer o quanto nós estamos felizes em recebê-lo,
quão agradável é a manhã desta sexta-feira em recebê-lo um homem de
Deus, um homem segundo o coração de Deus. Oxalá Pai amado, que mais
uma vez continue abençoando a sua vida, da sua família, dos seus amigos
e o que já fazes com muita excelência, mas que Deus continue abençoando
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e que continue fazendo muito mais, e que tudo que tocares continue sendo
próspero e abençoado por Jesus, que Deus o abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Para finalizar, primeiro, quero agradecer a presença de
todos que se fizeram presentes nesta Sessão em homenagem a essa grande
pessoa que tão bem representa não só Santa Inês, como o Estado do
Maranhão. Quero agradecer a todos que trabalham aqui na Mesa, que
estão aqui hoje, quero agradecer ao Cerimonial, a todos os funcionários da
Casa, a imprensa. Pode falar, fique à vontade.

O SENHOR CLÉLIO DE OLIVEIRA FILHO – Eu queria
agradecer a presença do Daniel que está ali, um grande amigo que veio nos
prestigiar e também o Luís Carlos, que é Diretor Institucional da Cemar,
com quem a gente trava muitos contatos, bons contatos, por sinal. E
realmente eu não tinha visto você, estava procurando pelo Luís Carlos,
grande jornalista, enfim. Eu estou vendo que foi citado e mais uma vez não
sei que não retornarei ao microfone. Agradecer a Assembleia de um modo
geral, de todos que fazem e compor a Assembleia, todos, sem exceção,
todos são importantes. O pessoal do Cerimonial aqui é simplesmente ter
uma aula de como realmente se portar e comportar diante das pessoas,
mesmo sem conhecer uma vírgula dessa pessoa, é pelo fato de alguém ser
homenageado que se trata às vezes de uma grande figura, de uma importante
figura, mas vocês do Cerimonial, desde a hora que chegamos aqui, fomos
muito bem recebidos, muito bem tratados. E a gente fica aqui, todos que
estão aqui também, Doutor Bráulio, Bandeira, com quem eu conversei por
telefone, Walbinho, o Doutor Alex, enfim, todos aqui, pessoal da
Comunicação, estou vendo o Diretor da Comunicação, que eu já o conheço
de algum tempo, o Edwin, a gente já se viu em algum tempo, em algum
lugar, nós já estivemos juntos aqui em São Luís, quando eu fiquei sabendo
que o Presidente Othelino Neto havia nomeado, eu falei: que legal, a gente
vai ter uma pessoa, não que eu não fosse amigo do Carlos Alberto, que eu
já era amigo do Carlos Alberto, da década de 90, por aí assim, etc. e tudo
mais e tal, mas por não ter proximidade com a Assembleia ou até mesmo
com o Palácio dos Leões. Eu pouco venho a São Luís, às vezes, me
convidam e às vezes querem que eu fique aqui para dormir, eu falo: Eu não
bebo, eu não fumo, eu quero ir para casa, eu não vou ficar. E fica aquela
briga com todos que compõem aí a Assessoria de Comunicação, etc. e sabe
muito bem o nosso querido ali adjunto da SECAP. O Daniel sabe como é
que é realmente essa situação. Então, mas quero agradecer a todos e
parabenizar mesmo, se eu esqueci o nome de alguém, se eu esqueci de
agradecer a alguém fotógrafo, cinegrafistas, segurança, familiares, amigos,
etc., se eu esqueci que me perdoe, debitem isso a minha idade, 65 anos, eu
já sou um idoso. Bela desculpa, bela desculpa estou arrumando, de vez em
quando falo isso e aí não convence ninguém com essa história, mas então
me desculpem, querida, que sempre esteve ao lado de todos meus familiares
que vieram para cá para serem cuidados, para terem a saúde cuidada e esta
jovem senhora que está ali olhando pra mim sorrindo, a Graça, ela fica
olhando sorrindo, quanto trabalho eu já dei para esta senhora, está aí um
irmão, está aí uma cunhada, está aí minha filha, está aí alguém e ela está
sempre disponível, eu tenho, eu costumo dizer que eu tenho dois anjos da
guarda aqui em São Luís cuidando dos meus doentes, Sousa Neto e Tatiana,
que eu considero uma só pessoa e porque são casados, são uma só pessoa,
isso que diz a Igreja e a Dra. Iolete Dino, os dois eu não dou sossego.
Alguém quebrou um dedo e eu mando para cá e fico perturbando. Não dou
sossego de forma alguma. Então, muito obrigado. Muito obrigado de coração
mesmo. Por mim, muito obrigado.

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

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 492/2018, de 09 de maio de 2018, exonerando REINALDO
PENHA FILHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor

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

Nº 493/2018, de 09 de maio de 2018, nomeando FRANCISCO
EVANDRO FREITAS COSTA MOURÃO FILHO, do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 496/2018, de 10 de maio de 2018, exonerando ANDERSON
RIBEIRO DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de maio do ano em curso.

Nº 497/2018, de 10 de maio de 2018, nomeando MIRELE DE
MATOS SARNEY SOARES DE OLIVEIRA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 498/2018, de 11 de maio de 2018, exonerando, a pedido,
RAFAEL BEZERRA CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-
1 de Assessor Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
maio do ano em curso.

Nº 499/2018, de 11 de maio de 2018, nomeando AURELIO
PINHEIRO DE AZEVEDO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
2 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de maio do
ano em curso.

Nº 500/2018, de 11 de maio de 2018, nomeando EDILANE
PEREIRA DO NASCIMENTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 501/2018, de 11 de maio de 2018, nomeando ROSANA
GALVÃO CABRAL, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
maio do ano em curso.

Nº 502/2018, de 11 de maio de 2018, nomeando WGLYANA
SAMPAIO MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de maio do ano em curso.

Nº 503/2018, de 11 de maio de 2018, nomeando CARLA
FERNANDA DE MATOS PINHEIRO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 504/2018, de 11 de maio de 2018, nomeando LISIEUX LEITE
GUTERRES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1 de Assessor
Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de maio do ano
em curso.

Nº 511/2018, de 15 de maio de 2018, exonerando SAMIRA
MENDES BRAIDE, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
maio do ano em curso.

Nº 512/2018, de 15 de maio de 2018, nomeando MARIA DE
FATIMA DOS SANTOS DE FREITAS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 513/2018, de 15 de maio de 2018, exonerando CLEONICE
DE JESUS BRENHA CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de maio do ano em curso.

Nº 514/2018, de 15 de maio de 2018, exonerando MARIA DA
CONCEIÇÃO BRENHA RAPOSO, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado-1 de Supervisor Pedagógico, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 16 de maio do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 495/2018

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº191/18, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 03 de maio do ano em curso.
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RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 09,
10 e 11/04/18, da Dep. Valéria Macedo, tendo em vista a mesma
encontrar-se sob cuidados médicos e dias 17 e 26 de 04l/18, por estar
participando do evento “2ª Conferência Livre para as Meninas” e
“Representação e Sub-Representação feminina no Brasil e no
Maranhão”, representando esta Casa.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 08 de

maio de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 507/2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do MEMO nº 275/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, MARIA DO CARMO
ALVES DE SOUZA, matrícula nº 155499, RUBENS PALTANIN
FILHO, matrícula nº 1605195, DELSON SANTOS CAMPOS,
matricula nº 257915 e LUZIA FERREIRA SANTOS, matrícula nº
360693, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão
Permanente de Baixa Patrimonial desta Assembleia Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de maio

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO REZENDE
- Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 508/2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do MEMO nº 276/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, RUBENS PALTANIN
FILHO, matrícula nº 1605195, DELSON SANTOS CAMPOS,
matricula nº 257915, JARDEL MALHEIROS DA SILVA e MARIA
DO CARMO ALVES DE SOUZA, matrícula nº 155499, matrícula nº
1392422, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão
Especial de Inventário Patrimonial desta Assembleia Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de maio

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO REZENDE
- Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 509/2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do MEMO nº 277/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, RUBENS PALTANIN
FILHO, matrícula nº 1605195, NILENE PEREIRA GUIMARÃES,
matrícula nº 1407329, DELSON SANTOS CAMPOS, matricula nº
257915, MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA, matrícula nº 155499,
e VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA, matrícula nº 1629666, para sob
a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Avaliação dos Bens
existentes no acervo patrimonial desta Assembleia Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de maio de

2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO REZENDE - Segundo
Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 15/05/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  Nº 003/
2018, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Propõe nova
redação ao Art. 51, dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

02- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 004/
2018, de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que Propõe nova
redação ao Art. 15, da Constituição do Estado do Maranhão, no que
se refere ao término do mandato do Governador a vedação para
alienação e cessão de bens integrantes do Patrimônio Estadual -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

03- 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;

04- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274 /2018, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 10.506, de 6 de setembro de 2016, que
institui, no âmbito do Programa “Minha Casa, Meu Maranhão”, o
“Cheque-Minha Casa” e concede incentivo fiscal do ICMS nas
operações internas, com mercadorias destinadas às obras vinculadas
ao referido programa - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

05- 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;

06- 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;

07- PROJETO DE LEI Nº 079/2018, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Proíbe o Reboque de veículos para
Municípios diferentes do que foi apreendido ou emplacado -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

08- PROJETO DE LEI Nº 061/2018, de autoria do Senhor
Deputado Antônio Pereira, que Define o percentual de vagas nos
colégios militares para os filhos e/ou dependentes dos policiais
militares do Estado do Maranhão na forma que especifica- RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;
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09- PROJETO DE LEI Nº 066/2018, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a colocação de banheiros
químicos adaptados às pessoas com deficiência em todos os eventos
realizados em espaços abertos e sem infraestrutura no Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

10- PROJETO DE LEI Nº 087/2018, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que Considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Maranhão a “Dança Típica Cacuriá” - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

11- PROJETO DE LEI Nº 089/2018, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que Institui o “Dia Estadual do Choro”, a
ser celebrado, anualmente, no dia 23 de abril, no Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

12- PROJETO DE LEI Nº 094/2018, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que Institui o “Dia Estadual da Proteção ao
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural”, a ser comemorado,
anualmente, no dia 28 de setembro, no Estado do     Maranhão -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

13- PROJETO DE LEI Nº 088/2018, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que Considera de Utilidade Pública a
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do
Maranhão, no Município de São Luís, Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

14- PROJETO DE LEI Nº 092/2018, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que Considera de Utilidade Pública a Associação
de Moradores do Villagio do Cohatrac V, no Município de São José
de Ribamar, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

15- PROJETO DE LEI Nº 093/2018, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que Considera de Utilidade Pública a
Associação Maranhense de Veículos Antigos, no Município de São
Luís, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO;

16- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2018,
de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Concede o Título de
Cidadã Maranhense à Senhora Denise Maia Correia de
Albuquerque, natural de Alagoa Grande, Estado da Paraíba -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

17- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/2018,
de autoria da Senhora Deputada Valéria Macêdo, que Acrescenta a alínea
“k”, ao art. 139, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de
2004, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, criando a Medalha “Maria Firmina” - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

18- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI  Nº 026/
2018, de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Institui no âmbito
do Estado do Maranhão, a divulgação dos serviços “DISQUE 100”,
para denúncias de práticas de abuso e exploração a crianças,
adolescentes e violência contra idosos, e do “DISQUE 180”, para
denúncia de práticas de violência contra a mulher, ao final das
propagandas televisivas do Governo do Estado do Maranhão, e dá
outras providências  - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 10 de maio de 2018. Máneton Antunes de Macêdo - Diretor
Legislativo

P O R T A R I A   Nº 451/2018

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

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ANDRE LUIS PINTO MAIA,
matrícula nº 1646744 e GABRIEL MANZANO DIAS MARQUES,
matrícula nº 1639715,    ambos lotados na Comissão Permanente de Licitação,
para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto do contrato ou
equivalente que deverá ser formalizado com a empresa E N   MARINHO
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 05.775.188/005-87,
decorrente do processo administrativo nº 0464/2018, cujo objeto versa
sobre a aquisição de “livros doutrinários”, 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 na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de
maio de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   N º 452/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA   LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e conforme
solicitação da Diretoria de Administração,

R E S O L V E:

REVOGAR os efeitos da Portaria nº 420/2018, datada de
03.05.2018, que designou os servidores ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR,
matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME RODRIGUES,
matrícula nº 1619535, como Gestor e Substituto do Contrato nº 07/2018-
AL.

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de
maio de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 453/2018

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

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 ou
equivalente que deverá ser formalizado com a empresa Sandro RS Pereira
– ME, decorrente do Processo Administrativo nº 5524/2017, cujo objeto
versa sobre a aquisição de material permanente na espécie “calculadora de
impressão”, 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, 11 de
maio de 2018. Deputado OTHELINO NETO -  Presidente
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