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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/05/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.05.2018

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 029/
2018.. ALTERA A LEI Nº 10,506, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016,
QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO PROGRAMA”MINHA CASA
MEU MARANHÃO”, O “CHEQUE-,IMHA CASA” E CONCEDE
INCENTIVO FISCAL DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERNAS,
COM MERCADORIAS DESTINADAS ÀS ÓBRAS VINCULADAS
AO REFERIDO PROGRAMA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

II – PROJETO DE  LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 222/2018).

2. PROJETO DE LEI Nº 105/2018, DE AUTORIA DO
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. DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – (REQ. Nº 217/2018)

3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO STÊNIO REZENDE,  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. DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV – PROJETOS DE  RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (NºS 203 E
244/2018).

4. 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 QUÓRUM REGIMENTAL.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO SENHOR LUCAS DANIEL FERNANDES CARDOSO.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
6. REQUERIMENTO Nº 198/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CÂNDIDO MENDES, PELA PASSAGEM DE SEU 69º
(SEXAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 E 17/05/18,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (2ª SESSÃO). E
DA SESSÃO ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

7. 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, SÃO
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 DO DIA 16/05/18, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E 17/05/18, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (1ª SESSÃO).

8. 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 DE 16/
05/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E 17/05/18, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (1ª SESSÃO).

9. 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
QUÓRUM REGIMENTAL E 17/05/18, DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTORA EM PLENÁRIO, (1ª SESSÃO).

10. 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 CIDADÃO
MARANHENSE AOS PASTORES IVAN PEREIRA BASTOS E
SAMUEL CÂMARA”. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E 17/05/18,
DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO, (1ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 223/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
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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. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL
E 17/05/18, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO, (1ª
SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 225/2018, 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 059/
2018, DE SUA AUTORIA, QUE “REGULAMENTA O SERVIÇO DE
PUBLICIDADE ALTERNATIVA DE LINHA MODULADA”.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

13. REQUERIMENTO Nº 226/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 225/2015, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 227/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 112/2017, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

15. REQUERIMENTO Nº 228/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 128/2017, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

16. REQUERIMENTO Nº 229/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 190/2016, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

17. REQUERIMENTO Nº 230/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, SENHOR
FRANCISCO PEREIRA MARTINS JÚNIOR, PELA PASSAGEM DO
SEU 58º (QUINQUAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 15
DE MAIO DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

18. REQUERIMENTO Nº 233/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES, AO VICE-PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF),
FERNANDO SARNEY, PELA SUA REELEIÇÃO COMO
REPRESENTANTE DA CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE
FUTEBOL (CONMEBOL). TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

19. REQUERIMENTO Nº 234/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO ORDINÁRIA DO PRÓXIMO DIA 09 DE AGOSTO DO
CORRENTE ANO, ÀS 11:00H, UMA SESSÃO SOLENE PARA A
ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO MARANHENSE AOS
SENHORES SAMUEL CÂMARA E IVAN PEREIRA BASTOS.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

20. REQUERIMENTO Nº 249/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA CONVOCADA SESSÃO SOLENE, A SER
REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO,
DESTINADA À ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”, AO SENHOR FLÁVIO
TRINDADE JERÔNIMO.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

21. REQUERIMENTO Nº 245/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 09 A
10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, TENDO EM VISTA A SUA
PARTICIPAÇÃO NA UNALE. EM GRAMADO/RS.

22. REQUERIMENTO Nº 246/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 10 A 17 DE MAIO
DO ANO EM CURSO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

23. REQUERIMENTO Nº 247/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 28 DE
MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 21/05/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 114/18, de autoria do Senhor Deputado

Sérgio Frota, que considera de Utilidade Pública, a Fundação Esportiva Pé
de Atleta, com sede e foro no município de Açailândia-MA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, ao Senhor Rômulo Aranha Estrela,
em função do desenvolvimento cultural e artístico do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/18,
de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Roque Kasmirski, natural de Nova
Prata, no Estado do Rio Grande do Sul.

ORDINÁRIA  2ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 107/18, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a política de governança da
administração pública estadual direta, autárquica e fundacional.
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2. PROJETO DE LEI Nº 108/18, de autoria do Senhor Deputado

Bira do Pindaré, que inclui no Calendário Cultural Oficial do Estado do
Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua comemorado em São
Luís.

3. PROJETO DE LEI Nº 109/18, de autoria do Senhor Deputado
Sérgio Frota, que dispõe sobre a criação do cargo de Técnico em
Imobilizações Ortopédica no Quadro de Pessoal da Área da Saúde do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 110/18, de autoria do Senhor Deputado
Junior Verde, que considera de Utilidade Pública, a Associação Comunitária
dos Agricultores e Agricultoras Remanescentes de Quilombola, com sede
e foro no Povoado Quilombo Onça, município de Santa Inês-MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 111/18, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública, a Associação de
Moradores do Parque Horizonte, com sede e foro em Paço do Lumiar-
MA.

6. PROJETO DE LEI Nº 112/18, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública, o Instituto “Resgatando
para Cristo”, com sede e foro no Município de Codó-MA.

7. PROJETO DE LEI Nº 113/18, de autoria do Senhor Deputado
Léo Cunha, que considera de Utilidade Pública, o Instituto Amar + Amar,
com sede e foro no Município de Imperatriz-MA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 033/18, de autoria da
Senhora Deputada Ana do Gás, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”, ao 2º Tenente da Polícia Militar do Estado
do Maranhão – PMMA, o Senhor Antonio Carvalho Portela Filho.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª   E  ULTIMA  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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 17 DE MAIO DE 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.

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

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 do texto bíblico e da ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE (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 DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 114 / 18

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A
FUNDAÇÃO ESPORTIVA PÉ DO ATLETA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Considera de Utilidade Pública Estadual a FUNDAÇÃO
ESPORTIVA PÉ DO ATLETA, com sede e foro no município de Açailândia/
MA.

Art. 2° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
São Luís, 07 de maio de 2018 - Sergio Frota - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que visa conceder título estadual de
Utilidade Pública Estadual a FUNDAÇÃO ESPORTIVA PÉ DO ATLETA,
entidade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, fundada em 18
junho de 2001 e localizada na Rua 12, nº13, Quadra 45, no Município de
Açailândia.

A referida entidade visa promover a integração entre os moradores
visando o bem-estar comum, recreação e o esporte amador na comunidade.
Dispõe-se também a promover a assistência social, bem como a capacitação
de jovens.

Diante do exposto, espero dos nobres Pares a aprovação desta
proposição pela certeza que esta instituição vem prestando relevantes
serviços à coletividade e, por conseguinte, ao Estado. É o que realmente
espero.

São Luís, 07 de maio de 2018 - Sergio Frota - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034 / 18

CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE” AO SENHOR
RÔMULO ARANHA ESTRELA.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo João do
Vale para o Senhor Rômulo Aranha Estrela, em função do desenvolvimento
cultural e artístico do Estado do Maranhão.

Art. 2º- Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manoel Bequimão”

em São Luís 17 de maio de 2018. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

Rômulo Aranha Estrela, é um ator maranhense que nasceu em 05
de maio de 1984, na cidade de São Luís, é casado com a empresária Nilma
Quariguasi, desde de 2009, com quem tem um filho que nasceu em 2016.

Iniciou sua carreira no ramo artístico e fez seu primeiro curso de
interpretação em São Luís. Ele também tinha outra paixão, o Jiu-jitsu, que
começou a lutar com 12 anos. Quando completou 17 anos, foi para o Rio
de Janeiro, onde conseguiu conciliar o teatro, a faculdade de fisioterapia e
o esporte por um tempo. Mas os trabalhos como ator foram acontecendo
e ele teve que largar o esporte para se dedicar às artes.

O ator fez sua primeira aparição na televisão em 2004, em uma
pequena participação na novela Da Cor do Pecado da Rede Globo. Em
2005 integrou seu primeiro elenco fixo na telenovela Essas Mulheres, da
Record TV, onde interpretou o jornalista Romuando. Nos anos seguintes
realizou algumas participações especiais em telenovelas como Cobras &
Lagartos e Duas Caras, além dos seriados Malhação e Por Toda Minha
Vida. Em 2008 assinou seu primeiro contrato, passando a fazer parte do
elenco da Record TV e sendo logo escalado para a segunda fase da telenovela
Caminhos do Coração, onde interpretou o mutante Draco. No mesmo ano
continuou interpretando o personagem na segunda parte da trilogia, a
telenovela Os Mutantes, onde ganhou espaço como um dos antagonistas
principais. Em 2009 o personagem passou por um amadurecimento ao
transforma-se em um dos co-protagonistas da última parte da trilogia,
Promessas de Amor.

Em 2012 interpretou o soldado Adriel na minissérie Rei Davi,
principal aliado do antagonista da trama. No mesmo ano integrou o elenco
de Balacobaco, interpretando o fotógrafo André. Em 2013, após não ter
seu contrato renovado, passou a interpretar o advogado Álvaro em Além
do Horizonte. Em 2015 integrou o elenco de Além do Tempo, interpretando
o médico Roberto, personagem que lhe rendeu destaque e um contrato fixo
com a emissora. Em 2016, na novela das onze Liberdade, deu a vida ao
vilão Gaspar. Em 2017 interpretou o Chalaça de Novo Mundo, o melhor
amigo de Dom Pedro. Em 2018 foi escalado para interpretar Thiago em
Deus Salve o Rei, porém com a desistência de Renato Góes, Rômulo
acabou ficando com o papel do protagonista, sendo a primeira vez na
carreira que interpreta o personagem de maior destaque de uma trama, o
príncipe Afonso.

Contamos, com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação
deste justificado Projeto de Resolução.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de maio de 2018. -
NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035 / 18

CONCEDE Titulo de Cidadão Maranhense ao Senhor
ROQUE KASMIRSKI

Art. 1º - É concedido o Titulo de Cidadão Maranhense ao Senhor
ROQUE KASMIRSKI, natural de Nova Prata, no Estado de Rio Grande
do Sul.

Art. 2º - Esta Resolução  entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, em 16 de maio de 2018. - Edivaldo Holanda
- Deputado Estadual – PTC.

JUSTIFICATIVA
Roque Kasmirski, conhecido como Padre Roque, nasceu em 10

de janeiro de 1969, na cidade de Nova Prata, Estado do Rio Grande do Sul.
Sétimo filho de Vitório e Leocádia Gayesky Kasmirski, agricultores,
descendentes de Poloneses, com costumes e valores embasados na Fé
Cristã e Católica. Ficou até os 20 anos com seus pais trabalhando na
agricultura, quando sentiu o chamado de Deus para ingressar na Vida
Religiosa Consagrada. Toda formação acadêmica, seja Filosofia ou Teologia,

fez na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde intercalava o
estudo com o trabalho de assistência às crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social, acolhidos pelo Instituto Pobres Servos da Divina
Providência.

Após a sua formação e profissão dos votos de Consagrado ao
Senhor na Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, continuou
a sua missão, primeiramente trabalhando na formação e preparação de
novos membros para a Congregação, auxiliando com palestras e organização
das atividades da casa em Porto Alegre e Marituba no Pará.

Visto a necessidade de implantar novas atividades, a Congregação
optou para que prestasse serviços na Capital Maranhense, especificamente
no Centro Educacional e Social São José Operário, no bairro da Cidade
Operária. Em 31 de dezembro de 2012 adentrou em terras maranhenses
para assumir a Direção Operacional do CESJO, função exercida até 31 de
dezembro de 2017. No início de 2018, assumiu a Coordenação Geral do
Centro Educacional.

Ao dar inicio as suas atividades, o Padre Roque teve como primeiro
desafio revigorar os trabalhos prestados pelo CESJO que encontrava-se
prestes a fechar suas portas. Para isso, passou ao ouvir as lideranças e as
pessoas que faziam parte dos Conselhos Comunitários, no sentido de
discutirem as problemáticas na busca de resgatarem o trabalho histórico
desenvolvido pelo CESJO os quais se confundem com a própria historia
do bairro da Cidade Operária.

Com a comunhão de ideias e objetivos, os frutos do trabalho
passaram a surgir, refletindo na educação (ensino regular e ensino
profissionalizante), na assistência (reabilitação clínica e centro dia de
referência para pessoa com deficiência) e esporte, lazer e cultura (taekwondo,
teatro, rodas de conversas, futebol de cinco).

Este é um breve resumo da história dos relevantes serviços
prestados pelo homenageado, em nosso Estado, razão pela qual, propomos
que esta Casa conceda o Titulo de Cidadão Maranhense ao Padre Roque
Kasmirski, contando com o apoio e aprovação dos meus ilustres pares.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 16 de maio de 2018. - Edivaldo Holanda
- Deputado Estadual – PTC

REQUERIMENTO Nº 245 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja justificada
a minha ausência, na sessão plenária nos dias 09 a 10 de maio do ano em
curso, tendo em vista a sua participação nos seguintes eventos: XXII
CNLE- Conferência Nacional da Unale realizada em Gramado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de maio de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.05.18
EM: 18.05.18

REQUERIMENTO Nº 246 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro
a V. Exa. que, após deliberação da Mesa, seja justificada a minha ausência
às sessões plenárias referente ao período de 10 a 17 de maio do ano em
curso, conforme atestado médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 16 de maio de 2018. - Andrea Murad - DEPUTADA
ESTADUAL
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.05.18
EM: 18.05.18
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REQUERIMENTO Nº 247 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a minha
ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 05 a 28 de março
de 2018, em virtude de tratamento de saúde, conforme atestado médico em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís - MA, em 09 de maio de 2018. – HEMETÉRIO WEBA –
Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.05.18
EM: 18.05.18

REQUERIMENTO Nº 249 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após aprovação do Plenário seja convocada
Sessão Solene, a ser realizada no dia 23 de maio do corrente ano, destinada
à entrega da Medalha de Mérito Manoel Bequimão ao Senhor Flávio
Trindade Jerônimo, tendo em conta a aprovação do Projeto de Resolução
Legislativo n.º 027/2018.

Plenário Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de maio de 2018.
- Roberto Costa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.05.18
EM: 18.05.18

INDICAÇÃO Nº 319 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Bancada Maranhense
no Senado Federal e Câmara dos Deputados, solicitando-lhes empenho
dos Senhores Parlamentares, junto ao Governo Federal, objetivando
viabilizar ações em favor da construção da ponte sobre o Rio Parnaíba, que
interligará os municípios de Alto Parnaíba, no Estado do Maranhão e
Santa Filomena, Estado do Piauí, com ênfase,  na  liberação dos recursos,
já previstos no Orçamento Geral da União, porém os recursos ainda não
foram liberados pelo Governo Federal.

A construção da Ponte da Amizade, como já denominada pela
população da região Sul do Estado, facilitará a vida das comunidades das
duas cidades (Alto       Parnaíba-MA e Santa Filomena-PI), que diariamente
são obrigadas a pagar para realizar a travessia por balsa ou barco, bem
como o escoamento da produção de grãos do município de Santa Filomena,
com 56.155 hectares de soja e 6.940 hectares de milho, totalizando 63.055
hectares plantados na safra 2017/2018, o município de Santa Filomena
está produzindo 236.800 toneladas de grãos.

A presente solicitação é de grande importância para os dois
municípios e para os dois Estados.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 15 de maio de 2018. - STÊNIO REZENDE
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 320 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, ao Vice-
Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Carlos Brandão, ao
Secretário da Casa Civil, o Sr. Rodrigo Lago, ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, a Secretária de Estado
do Planejamento e Orçamento, a Sra. Cynthia Celina Mota Lima,
a Secretária de Estado de Gestão e Previdência, a Sra. Lilian
Guimarães, e ao CMT Geral da Polícia Militar do Maranhão, o Sr.
Jorge Allen Guerra Luongo, para que proceda, em caráter de
URGÊNCIA, com a ampliação do número de convocados do TAF dos
bombeiros, conforme edital nº 629-3/2018 – SEGEP/MA, com vistas a
incluir os 41 (quarenta e um) candidatos subjudices da PMMA que estão
aptos a nomeação e os 99 (noventa e nove) com liminares, tendo em vista
se tratar de medida de interesse público, conforme anexo.

A presente proposição visa o chamamento de 140 (cento e
quarenta) candidatos da Polícia Militar do Maranhão, do concurso de
2012, dos quais: 41 são candidatos que realizaram o curso de formação e
aperfeiçoamento de Praças da PMMA (CFAP) e estão APTOS à nomeação,
e 99 candidatos que estão com LIMINARES, e entre estes, candidatos
que tiveram suas liminares suspensas sem ter realizado as demais etapas
do certame, conforme dados detalhados em anexo.

A população maranhense necessita de mais segurança, razão pela
qual sugerimos a ampliação do número de convocados do TAF dos
bombeiros com vistas a incluir os SUBJUDICES da PMMA na referida
etapa, a ser realizada nos dias 19, 20 e 21 de maio do corrente ano,
considerando que não haveria dispêndio de recurso além daquele já
viabilizado para os presentes candidatos, e igualmente concederia a
possibilidade da realização das etapas pendentes dos subjudices da
PMMA, para que, uma vez formados, possam contribuir para o combate
à criminalidade que tanto aflige a população, justificando assim a presente
indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 14 de maio de 2018 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 321 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, Doutor Flávio Dino, para que seja instalado
uma unidade do Colégio Militar na área Itaqui-Bacanga.

A necessidade deste Colégio tem como objetivo/finalidade
proporcionar uma educação que ofereça aos jovens a formação necessária
ao descobrimento de suas potencialidades como elemento de auto realização,
qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da vida
de cidadão brasileiro, além de ajudar na mudança de vida de jovens desta
área, permitindo desenvolver atitudes e incorporar valores familiares, sociais
e patrióticos que lhe assegurem um futuro de cidadão cônscio de seus
deveres, direitos e responsabilidades, em qualquer que seja o campo
profissional de sua preferência.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 16 de maio de 2018. - Edivaldo Holanda
- Deputado Estadual – PTC

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

RICARDO RIOS - 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 – Com a palavra, o Deputado Rigo Teles, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras deputadas,
senhores deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, nós demos
entrada num requerimento nesta Casa, se não me engano, na data do dia 15,
de uma emenda constitucional de um Projeto de Emenda Constitucional nº
07, do dia 02 de junho de 2015. Eu queria aqui fazer um esboço dessa
emenda para que as senhoras e os senhores deputados entendessem. Senhor
Presidente, apresentei o requerimento solicitando a designação de um
relator especial para a Proposta de Emenda Parlamentar de nº 007/15, de
minha autoria, garantindo o direito do adicional noturno ao policial militar,
assim como já é concedido ao policial civil que também tem todos os
méritos para receber os benefícios. Tanto o policial militar como o policial
civil já têm esse mérito. Ao longo de várias legislaturas aqui nesta Casa,
sempre nos manifestamos pela concessão do referido benefício ao policial
militar, desta forma a nossa proposição tem por objetivo corrigir um erro
quanto à elaboração da Constituição Estadual, pois o direito da remuneração
no trabalho noturno foi garantido apenas ao policial civil, como já
mencionamos, e a documentação aqui na construção ressalta que é a
gratificação pelo trabalho noturno já é um direito assegurado aos policiais
militares de diversos estados brasileiros. Vamos citar aqui, Senhor
Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, citar aqui
alguns estados, como o Rio Grande do Sul, no artigo 46 de sua constituição:
“Os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são
servidores públicos militares no Estado, regidos por estatuto próprio,
estabelecido em lei complementar, observada a seguinte redação da dada
Emenda Constituição nº 67, de 17 de junho de 2014: É a remuneração
especial do trabalho que exercer a jornada de 40 horas semanais, bem como
o trabalho noturno e outras vantagens que a lei determinar”. O Estado do
Rio de Janeiro, que também já tem o adicional noturno, no artigo 92: “Aos
servidores militares ficam assegurados os seguintes direitos, parágrafo
único, o disposto nos incisos 5º, 6º, 7º, 16º, 17º, 21º do artigo 83 dessa
Constituição”, no caso a do Rio de Janeiro, “aplica-se aos servidores a que
se refere o artigo 83 da Constituição que também terão assegurados adicionais
de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
conforme a lei”. A Constituição do Estado do Paraná, no artigo 45: São
militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar. Parágrafo 11: a lei disporá sobre a remuneração do
trabalho em locais especiais e de risco à vida da saúde. Na Constituição
de Minas Gerais, o artigo 39: são militares do Estado os integrantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que serão regidos com
estatutos próprios estabelecidos na lei complementar. No Estado do Ceará,
o nosso vizinho Estado do Ceará, no artigo 176: são servidores públicos
militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros. No parágrafo 13: aos servidores militares ficam assegurados
todos os direitos garantidos nesta Constituição, no caso, a Constituição
do Estado do Ceará, aos servidores civis ressalvados aqueles que, com
exceção aos militares, colhidos pela Constituição Federal. No artigo 167:
são direitos dos servidores públicos, entre outros. A remuneração do
trabalho noturno superior ao do trabalho diurno; repouso semanal
remunerado; remuneração aos serviços extraordinários, superior ao mínimo
em 50% a do normal e assim, Senhor Presidente, sendo assim contamos
com apoio dos demais membros deste Parlamento no sentido da aprovação
do presente projeto da emenda à Constituição quando o mesmo for incluído
na Ordem do Dia para discussão e votação. Senhoras e senhores deputados,
Vossas Excelências não imaginam a valorização que vai ter o policial militar
na hora que nós aprovarmos esse projeto de emenda à Constituição do

nosso Estado do Maranhão que o Governo do Estado pode dar remuneração
do adicional noturno à Polícia Militar, assim nós estamos reconhecendo,
valorizando a nossa briosa Polícia Militar do Estado do Maranhão. Quero
contar, Senhor Presidente, com o apoio da Comissão de Constituição e
Justiça, com o apoio das deputadas com assento nesta Casa, como o apoio
dos nobres deputados com assento nesta Casa, deputada Ana do Gás,
para que nós possamos aprovar esta emenda à Constituição, para que nós
possamos festejar, junto com os nossos policiais militares, esse adicional
noturno que nós estamos lutando aqui ao longo de 20 anos nesta Casa, 20
anos de mandato que exerço nesta Casa aqui, 20 anos nesta luta para ver
implantado o adicional noturno da Polícia Militar e eu acredito que sim,
isto vai acontecer, porque nós vamos votar esta emenda à Constituição e
assim, esta emenda à Constituição, o Governo do Estado, com certeza, vai
dar o adicional noturno à Polícia Militar, isto é um sonho que é sonhado
por todos os policias militares, que é o adicional noturno. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o deputado Júnior Verde, por 5
minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica reiterando aqui o que lemos ainda há pouco
“Louvado seja o Senhor”. Assim diz na palavra de Deus: “O Senhor odeia
os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade”. Pv.
12:22. Com esta Mensagem Bíblica, nós saudamos com os nossos
cumprimentos ao Exmo. Senhor Presidente, Exmos. senhores deputados e
senhoras deputadas, a imprensa, a galeria, todos que nos acompanham em
todo o Estado do Maranhão, e que Deus continue nos abençoando. Mas
só para iniciar o nosso pronunciamento aqui dizendo ao deputado Rigo
Teles, que nós somos favoráveis ao adicional noturno para os policias
militares do Estado do Maranhão, os policiais civis, nós precisamos
continuar essa defesa da segurança pública, nobres deputados, e a garantia
de direitos é fundamental. É por isso que nós, enquanto membros da
Comissão Permanente de Segurança Pública nesta Casa, sempre defendemos
projetos favoráveis ao apoio a esses homens e mulheres valorosos que
fazem a Segurança Pública do Estado do Maranhão. Mas eu queria destacar
também, Senhor Presidente, eu quero inicialmente destacar o que está
acontecendo em Maracaçumé, na verdade, há uma semana, o curso de
Capelães Oficiais do Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos, que
presta serviço voluntário nas instituições coletivas nessa área. Nós estamos
acompanhando uma iniciativa muito importante. Assim como nós
apoiamos o esporte, apoiamos o desenvolvimento econômico do Estado
do Maranhão, apoiamos a nossa juventude, apoiamos a segurança pública,
apoiamos o transporte alternativo. Estamos apoiando também todos os
segmentos do Estado do Maranhão, de forma especial os conselheiros
tutelares. Nós estamos apoiando mais uma iniciativa importante, porque
é a nossa vocação também na parte religiosa, permitir qualificação para os
pastores e pastoras do Estado do Maranhão. Porque está acontecendo
neste momento o Curso de Capelão na cidade de Maracaçumé, que aqui
conta com o apoio irrestrito do Deputado Júnior Verde e com o nobre
missionário da Capelania, que é o nobre Comandante Lobato, que está lá
comandando e está desenvolvendo essa iniciativa de Curso de capacitação
em Maracaçumé. Ele é capitão-mestre, o Sérgio Henrique da Silva Lobato.
Ele está ministrando este curso de formação para pastores de várias
congregações religiosas. Está inteirando realmente os pastores daquela
região. E eu quero dizer a todos aqueles pastores que estão compartilhando
também da nossa fé, que o curso de formação é muito importante para
trocas de experiências, para as vivências que esses pastores têm nas suas
igrejas no dia a dia. E estão ali se qualificando, aprendendo disciplinas
religiosas vocacionadas ao entendimento do Espírito Santo neste aspecto,
trabalhos na área tanto na parte de família, noções de religião como um
todo. Mas também conhecimentos na área de defesa civil, ação social,
prestação de serviços, de ecossistemas e assim por diante. Nós temos
também dentro da programação do curso várias noções, desde a questão
também do direito. E essas noções todas vão permear a formação destes
homens religiosos, destes homens e mulheres que ali estão se congregando,
dessa vez em algo comum e numa interação que os permita uma qualificação
para estarem preparados, por exemplo, para assumir cargos de capelães
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no Estado do Maranhão. Falo em assumir cargo no sentido de poder
realmente estar preparados, claro, já com outra formação, outra visão da
parte religiosa que está sendo ministrada neste momento para todos os
homens e mulheres que estão fazendo aquele curso de formação. Temos ali
o palestrante que está ministrando esse curso de capacitação, que é o
mestre Sérgio Lobato, que faz um grande trabalho. Tem um currículo
extenso de capacitação em várias áreas que o permitiu, o credencia realmente
a estar ali desenvolvendo essa atividade. Eu quero agradecer, inclusive, a
oportunidade. Porque quando nós fomos demandados por essa necessidade,
de pronto, nós respondemos que iríamos apoiar de forma irrestrita essa
capacitação, que será uma de muitas capacitações. O nosso entendimento
é poder estender esse curso de capacitação, Senhor Presidente, para vários
municípios maranhenses. Hoje está sendo ministrado em Maracaçumé,
como disse, extensivo a várias congregações religiosas, não faz aqui acepção
de religião, pois a ideia, Senhor Presidente, é esse fortalecimento da parte
religiosa também. Então, mais uma iniciativa que o Deputado Júnior Verde
apoia no estado do Maranhão. Quero deixar essa mensagem aqui para me
congratular com todos que estão realizando essa iniciativa, que acreditaram
e que estão apoiando, que estão ali no dia a dia buscando essa formação
que vai servir, não tenho dúvidas, para a capacitação de todos os homens
e mulheres. Também vou utilizar o Tempo dos Blocos, Senhor Presidente,
para destacar a nossa participação no Agrobalsas. Eu tive a oportunidade
também, além de estar nos representando, representando esta Casa, já que
eu fui o único deputado estadual a estar presente na abertura do Agrobalsas,
tive também a oportunidade de apresentar o Deputado Cléber Verde que
recebeu esta comenda pelos 25 anos de uma iniciativa muito importante de
fortalecimento da economia do estado do Maranhão, pela interação do
agronegócio que foi realizado em Balsas em mais uma edição exitosa que
vai permitir o desenvolvimento socioeconômico do estado do Maranhão.
Então, eu quero deixar mais essa breve mensagem também no Tempo dos
Blocos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Concedo a palavra ao Deputado Max Barros, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente em exercício, Deputado Stênio, senhoras
deputadas, senhores deputados, jornalistas, aqueles que nos assistem pela
TV Assembleia e pela internet. Vou fazer um registro que gostaria de ter
feito na sessão de ontem, mas, em função da sessão ter sido bastante
polêmica, um assunto de grande interesse estava na pauta, Deputada
Graça, que era o aumento dos professores do Estado do Maranhão, e aqui
eu quero até louvar a postura da Mesa, na sessão de ontem, que tem sido
o usual da Mesa estabelecer um debate democrático, respeitando o
Regimento, e quem tem mais votos ganha no plenário e quem tem menos
votos registra sua posição, que representa também a posição de muitos
maranhenses. Então esse é o papel do Parlamento e a Mesa tem conduzido
as sessões neste sentido. Isso é muito positivo. Mas o registro que eu
quero fazer hoje, que gostaria de ter feito ontem, é da perda de um político
importante para o Maranhão, que foi o ex-senador, ex-governador, ex-
prefeito Epitácio Cafeteira. Um homem que militou na política desde a
década de 50, que ocupou os mais diversos cargos e sempre teve uma
posição, foi governo, foi oposição, defendendo suas posições, um político
hábil. Então, eu queria registrar aqui talvez um lado dele que não é tão
destacado, o de bom administrador. Eu trabalhei com o Governador Cafeteira
quando ele foi governador do Estado. Fui diretor do DER e o Cafeteira,
além de ser um político habilidoso, ele também foi um grande administrador
e realizou obras importantes em São Luís e em todo o Maranhão. Eu
destaco aqui em São Luís obras como a Avenida dos Holandeses, a Avenida
dos Holandeses era uma MA de 6 metros de largura, na época era conhecida
como estrada da morte e foi feita a duplicação da Avenida dos Holandeses,
que hoje é uma das principais artérias de São Luís e eu tive a oportunidade
de participar de seu governo, fui convidado pelo então Secretário de Obras,
não era Infraestrutura, Aníbal Pinheiro, que foi meu colega de engenharia e
quando eu voltei do Rio de Janeiro fazendo o meu curso de cálculo estrutural,
ainda com os meus vinte e poucos anos, o Aníbal que era secretário, me
convidou para participar da SETOP e depois para ser diretor do DER e
nós trabalhando no Governo Cafeteira fizemos essa importante avenida, a

Avenida dos Holandeses. Fez aqui também o Viaduto do Café, tinha poucos
viadutos em São Luís, ele fez o Viaduto do Café. A ponte do Caratatiua era
todo tempo engarrafada, foi feita uma nova ponte, que foi a Ponte Hilton
Rodrigues, que recebeu o nome do seu sogro, o pai de sua esposa, dona
Isabel. A Avenida Litorânea, no seu primeiro trecho, Deputado Edivaldo,
que foi iniciada ainda no Governo Luís Rocha, mas o trecho que fica na
frente da Mirante, Avenida Ana Jansen e a frente da própria Ponta d’Areia
foi feita também no Governo Cafeteira. As Unidades Mistas de Saúde que
foram pensadas pelo Doutor Jackson Lago, que era seu Secretário de
Saúde, foram construídas também no Governo Cafeteira que tem na Cidade
Operária, que tem no Coroadinho e em outros bairros de São Luís. Também
no Maranhão construiu várias estradas, eu destaco como a principal a que
vai de São Bernardo a Pirangi, a do Baixo Parnaíba, que foi inaugurada
inclusive com o então prefeito de Parnaíba e depois Governador do Estado,
Mão Santa, e essa foi a última Estrada que foi feita com administração
direta do próprio Estado. As máquinas do Estado, os operários do Estado
fizeram a São Bernardo-Pirangi, aqui destaco que eu era Diretor do DER
na época e quem fazia, comandava esse trecho era o engenheiro Celso
Castelo Branco, de saudosa memória, pai da atual Secretária de Cidades, a
Flávia. Então foi um Governo que também executou muitas obras, a ligação
para Eugênio Barros, a ligação para Graça Aranha, várias outras obras
importantes. Então, eu queria destacar que o Cafeteira, além de ser um
político habilidoso, um político que tinha posição, mas que sabia também
negociar, negociação de alto nível, ele também foi um bom administrador
para o Maranhão, foi um bom administrador para a cidade de São Luís e
também tinha a capacidade de administrar com leveza. Eu, dificilmente, vi
o Cafeteira agredindo alguém, ofendendo alguém. Ele tinha a verve, ele
tinha umas tiradas que desorientava, às vezes, os seus adversários. Então,
ele tinha uma leveza em seu ser e na maneira de fazer política. Então, eu
registro essa perda que o Maranhão teve de um político que realmente
contribuiu para o nosso Estado, que foi o ex-Governador Epitácio Cafeteira.
Lamento não ter podido estar anteontem aqui para sentimentar a sua
esposa, Dona Isabel Cafeteira, que foi uma Primeira-Dama exemplar e sua
filha Janaína e seus netos e seus parentes. Mas quero fazer este registro
aqui, até porque fui o seu auxiliar quando ele governou o Estado do
Maranhão. Muito Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o Deputado Rogério Cafeteira, por
5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, o que me traz, hoje, aqui é a motivação
de agradecer a todos que se fizeram presentes, que mandaram mensagem e
fizeram um gesto de gentileza a mim e a minha família pelo falecimento do
ex-governador Epitácio Cafeteira. E aqui eu queria fazer alguns
agradecimentos especiais. O primeiro ao nosso Presidente Othelino Neto,
que foi incansável. No momento em que soube do falecimento do
Governador se colocou à disposição. E aqui eu tive, eu poderia dizer, a
honra, porque se sou deputado hoje é graças ao ex-governador Cafeteira. E
aqui ele foi velado. Queria agradecer, inclusive, a todos os colegas que se
manifestaram com votos de pesar para mim e para minha família. E agradecer
de uma forma muito especial, senhoras e senhores deputados, aos servidores
desta Casa, ao cerimonial, aos seguranças, à parte do departamento de
saúde, que foram incansáveis, passaram a noite conosco. E chega um
momento da noite em que fica só realmente a família. E eles foram
incansáveis e sempre com uma gentileza extrema. Eu queria agradecer aos
funcionários da comunicação que foram incansáveis também. Eu queria
agradecer de coração de verdade a todas essas pessoas, à imprensa de
modo geral, a todos os profissionais de imprensa pela forma respeitosa,
pela forma carinhosa como se manifestaram pelo falecimento do ex-
governador Cafeteira. E também faço um agradecimento muito especial às
várias autoridades que aqui se fizeram presentes, membros do Ministério
Público, que eu queria agradecer em nome do Dr. Gonzaga, que aqui esteve
presente, a todos que aqui estiveram, membros do Judiciário. E aqui eu
queria agradecer também em nome de dois Desembargadores que estiveram
aqui e fizeram questão de me falar palavras de carinho e de conforto que me
marcou muito, o Desembargador Tyrone e o Presidente José Jorge.
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Agradeço muito o gesto de vocês. Queria agradecer também, em nome de
minha tia Maria Isabel e da filha do ex-governador Cafeteira, Janaína, os
gestos do ex-presidente José Sarney, da ex-governadora Roseana Sarney,
que desde o momento que também souberam do falecimento do ex-
governador Cafeteira, se colocaram à disposição para ajudar no que fosse
necessário. E aqui é importante que eu faça esse registro. Gostaria de
agradecer também ao Governador Flávio Dino de uma maneira muito
especial, que também no momento em que foi comunicado, entrou em
contato comigo, se colocou à disposição para qualquer coisa que a família
precisasse. E aqui eu quero agradecer, de forma muito carinhosa, a forma
como ele se colocou à disposição. E isso são coisas, são gestos, Deputado
Neto, V. Ex.ª infelizmente já passou por isso com o seu pai, nesse momento
há gestos de pessoas que você vai guardar para sempre, eu tenho certeza.
Então, dessas pessoas que eu citei, eu vou levar uma lembrança boa para o
resto da minha vida. Eu queria agradecer imensamente também ao Cerimonial
do Governo do Estado do Maranhão que foi incansável no trabalho para
que as coisas transcorressem da forma mais tranquila e mais confortável
para a nossa família. Foram dadas todas as honras que o ex-governador
merecia. Aqui eu queria fazer um registro que não era exatamente a vontade
da esposa e da filha que queriam uma solenidade mais simples, mas foi, eu
diria, uma decisão mais minha, sem consultá-las, porque eu acho que, pela
história que teve, ele merecia todas as honras. Então, quero aqui agradecer
também as palavras do Deputado Max, agradecer muito o pronunciamento,
ontem eu não estava presente, da Deputada Graça, que também se fez
presente aqui de uma forma muito carinhosa, e de todos os colegas que se
manifestaram Se eu esqueci alguém, me perdoem, mas eu e minha família
estamos muito gratos pela forma carinhosa como se deu a despedida do ex-
governador Cafeteira. Muito obrigado a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia,
eu quero fazer, nesta manhã, o registro da 16ª Agrobalsas que começou
nessa segunda-feira e que vai até amanhã, até final de semana. Quero
alardear, quero fazer nesta tribuna algumas referências à maior feira
tecnológica e agrícola do estado do Maranhão. Nós temos uma série de
feiras Agritecs voltadas para a agricultura familiar no estado do Maranhão,
em vários municípios. Temos a feira Expoema, que é uma grande vitrine do
estado do Maranhão em termos de agropecuária e temos também a
Agrobalsas. Além da Feira de Imperatriz que também é uma grande feira
para a Região Tocantina, temos a Agrobalsas que é uma feira voltada para
a questão da tecnologia principalmente ligada ao campo. Nós tivemos, nos
últimos anos, o aumento da demanda de alimentos por parte de no mundo
inteiro, nós temos que acelerar cada vez mais e aumentar cada vez mais a
tecnologia na área de produção de grãos, na produção e criação de animais,
e para isso nós precisamos cada vez mais de inovação tecnológica. Essas
feiras servem necessariamente para fomentar no meio produtivo essas
novas técnicas, servem para troca de informações, apresentação de novas
tecnologias voltadas para o homem que produz e cria no campo. Eu entendo
que a Agrobalsas, já na 16ª edição é algo feito com um grande êxito por
parte dos organizadores, pela Prefeitura da cidade de Balsas, pelos
empresários da região de Balsas, pelo Governo do Estado que tem cada
vez mais contribuído para que essas feiras pudessem acontecer e essas
trocas de informações pudessem ser feitas, o aumento das transações
comerciais, mostras novas de pesquisas, transferência de pesquisas que
estão ainda em fase embrionária e acima de tudo incremento cada vez
maior no tocante à agricultura familiar com o surgimento de novas máquinas,
novos tipos de sementes, que faz com que a agricultura de hoje seja
totalmente diferente de 10, 15, 20 atrás. Eu entendo que nós temos também
que discutir certos gargalos que ainda têm por conta desse aumento de
produção. E não é diferente, porque eu já vim várias vezes nesta Tribuna
mostrar a insatisfação do povo da região, principalmente daquela região de
Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, regiões produtoras, uma das maiores
regiões produtoras de grãos do Brasil, uma das maiores do mundo e uma

das maiores e a maior da região do Nordeste. Nós temos duas regiões no
Nordeste que crescem muito. A região da Bahia e a região do Maranhão. E
essa produção cada vez mais carece de estradas e fazer com que a produção
cada vez aumentando chegue aos portos das principais cidades do mundo
e principalmente que saia lá da região de Balsas, lá da região de Tasso
Fragoso, da região de Alto Parnaíba, lá da região de Loreto, da região São
Felix de Balsas, de toda aquela região e chegue ao Porto do Itaqui, mas para
isso precisamos de estradas cada vez melhores para que se possa aguentar
estas carretas que fazem o transporte. Eu já fiz o alardeamento algumas
vezes da MA-006, que liga Balsas a Tasso Fragoso, que é um dos principais
gargalos dessa região, e faço aqui, de novo, esse entendimento de que
precisamos investir cada vez mais em estradas para que se possa trazer
essa produção cada vez maior na região Sul até o Porto do Itaqui, mas com
a Agrobalsas cada vez mais sendo noticiada no Brasil, principalmente nas
revistas ligadas a agronegócio, principalmente na imprensa que faz a
cobertura dessas feiras. Nós temos cada vez percebido que há uma
importância cada vez maior da Agrobalsas e quero aqui ressaltar que nossa
região do Baixo Parnaíba já devia ter também uma edição de uma feira igual
ou semelhante a da Agrobalsas na região nossa de Chapadinha, Anapurus,
Santa Quitéria , São Bernardo e toda a região do baixo Parnaíba, São
Benedito do Rio Preto, Urbano Santos. Onde há cada vez mais a produção
de grãos, sendo aumentada em várias e várias regiões nossas de vários
municípios da nossa região do baixo Parnaíba. Eu entendo que o Governo
tem que incentivar a Agrobalsas lá na região de Balsas, no sul do Maranhão.
Mas também tem que fomentar essa troca de informação, esse aumento
das transações financeiras na região do baixo Parnaíba, que é a segunda
maior região produtora de grãos da nossa região. Assim como tem na região
do Itapecuru, de Vitória do Mearim, Arari e de toda aquela região de São
Mateus. O aumento da produção dos grãos e o aumento dos cereais do
arroz faz com que essa cadeia produtiva do Maranhão, tenha cada vez
mais influência no PIB maranhense, no PIB do nosso estado. Um aumento
significativo, que todas às vezes que o Maranhão é colocado em relação
aos outros municípios, nós temos esse aumento da quantidade na produção
de grãos no estado do Maranhão. E o que tem melhorado o PIB maranhense
é justamente esse segmento que eu falo aqui. Esse segmento que produz.
Esse segmento que cria. Esse segmento que cada vez mais tem um aumento
da tecnologia e cada vez se produz mais em menos quantidade de terra.
Cada vez mais se cria o parâmetro que tem que se ter rentabilidade, mas
também tem que se ter sustentabilidade. Portanto o agronegócio moderno
parte desse princípio de cada vez mais rentabilidade, mas cada vez mais
sustentabilidade. Assim nós podemos ter cada vez mais um aumento da
produção, mas cada vez mais a preservação da nossa ecologia. Portanto eu
quero aqui ressaltar nesta manhã a 16º Agrobalsas na cidade de Balsas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Com a palavra o Deputado Josimar de
Maranhãozinho, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) – Presidente em Exercício
Deputado Stênio, deputadas, deputados, senhoras, senhores, venho a esta
tribuna para fazer alguns esclarecimentos. Esclarecimentos esses que, ao
longo do tempo aí, há mais ou menos um ano, nós temos um deputado
federal entre os dezoito, o qual eu acho até insignificante falar o nome dele
aqui. Um deputado que vem levantando calúnia, vem usando a tribuna da
Câmara Federal para mentir a cada discurso que ele faz sobre o meu grupo,
sobre a minha pessoa. Deputado esse que não vai ser fácil das pessoas
maranhenses identificar, pois ele criou uma antipatia, um ódio à parte pelo
Deputado Josimar, mas para mim não é surpresa. Venho falar aqui para
vocês para esclarecer as diversas mentiras que ele já usou a tribuna. E
vejam só como eu estou importante: um deputado federal já usou por
cinco vezes a tribuna para agredir o meu grupo e a minha pessoa. Um
grupo político que é mais concentrado ali na BR-316, região essa que ele
está vendo que a pouca votação que ele teve na região já não terá mais, não
por minhas ações, mas sim por suas próprias ações, tendo em vista que,
em Carutapera, ele foi o deputado mais bem votado na cidade e queria que
ele usasse a tribuna para falar do que ele fez por Carutapera durante esses
três anos e meio de mandato. A primeira calúnia que ele levantou foi contra
a minha irmã, a prefeita de Zé Doca, dizendo que ela estava cometendo
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várias irregularidades, prefeita essa que, mesmo tendo dois escritórios de
advocacia, contratados por esse deputado para persegui-la dia e noite,
conduz levemente a administração do seu município com mais de 80% de
aprovação da população do município de Zé Doca. Pela segunda vez, ele
usou a tribuna para falar que a Câmara de Vereadores de Zé Doca estava
recomposta pelos vereadores que realmente eram de direito. Mas quero
ressaltar ao povo maranhense que nós não temos gerência nenhuma sobre
esse processo. Esse processo que tramita é um processo eleitoral que foi
levantado pela própria juíza, da Primeira Instância, de falhas na coligação
que anularam alguns registros de candidaturas, mas o Aluísio Mendes
afirmou que esses vereadores iriam estar na Câmara. Agora, recentemente,
tivemos a decisão aqui do TRE por 6 x 0, o que mais uma vez comprova
que esse cidadão usou a tribuna federal para mentir e pode até continuar
mentindo para tentar alimentar a esperança desses vereadores de,
ilegalmente, de alguma forma, voltarem a estar na Câmara Municipal de Zé
Doca. Depois alertou o nosso grupo de prefeitos para tomar cuidado, para
os prefeitos que estão aliados ao Deputado Josimar terem cuidado, pois
eu não tive a responsabilidade, assim dizendo ele, nem com a minha esposa,
pois tinha tido as suas contas rejeitadas pelo TCE. Diria que as contas de
2009 da minha esposa, o então prefeito na época de Centro do Guilherme,
foram rejeitadas por falta de competência da assessoria jurídica que perdeu
o prazo de 15 dias de reconsideração. Posteriormente, entramos com um
pedido de revisão e agora, no dia 22 do mês passado, ela teve suas contas
aprovadas no TCE, mostrando que as ilegalidades da primeira decisão
seriam ilegalidades totalmente sanadas, como foram sanadas agora no último
acórdão que foi julgado no dia 22 do mês passado. Mas quero aqui dizer a
todos que o Deputado Josimar é deputado, não é contador, muito menos
é advogado. Quero ressaltar não só aos prefeitos que fazem parte do meu
grupo, mas a todos os prefeitos do estado do Maranhão que deem bastante
atenção às suas prestações de contas, pois geralmente essas contas só são
julgadas depois que você deixa o mandato, já com quatro, cinco anos
depois, tendo em vista que muitas vezes os contadores que estão com
vocês hoje não serão os mesmos que estarão com vocês daqui a oito anos,
daqui a seis anos, quando suas contas vierem a ser analisadas pelo TCE.
Então é preciso que vocês coloquem como prioridade acompanhar as suas
contas e saber de perto o que realmente você está assinando, o que realmente
você está se comprometendo a responder. E, recentemente, nós tivemos
também uma decisão do TJ que anulou por conta da aprovação das contas
de 2009, da minha esposa Detinha, anulou todo o processo que tramitava
no TJ e refez a decisão que realmente dá as condições de deixar a Detinha
apta a disputar as eleições, agora em 2018. A decisão foi agora, na quinta-
feira passada, decisão essa que cancelou todo o processo que tramitava, ali
no TJ, e, realmente, a Justiça fez valer o direito do cidadão e a Detinha vai
poder disputar as eleições, e se ela vai estar aqui nesta Casa, vamos esperar,
primeiramente, em Deus, e, segundo, do povo do Estado do Maranhão. O
trabalho eu tenho certeza de que ela está fazendo e, logo em breve, agora à
tarde, você pode ter acesso a esses documentos, tanto aprovação do TCE
como a decisão do TJ que deixa a Detinha apta a disputar as eleições, na
sua rede social e também na minha rede social, para que V. Ex.ªs realmente
possam ver que quando o Deputado Josimar usa a tribuna, ele usa para
falar a verdade e demonstra a verdade, diferente desse deputado federal
que sempre eu digo para ele, por que ele não usa a tribuna federal para
explicar a operação, há mais de 10 anos que ele teve seu pedido de prisão
pela Polícia Federal, na famosa operação Boi Barrica, que todos sabemos
que a prisão dele foi pedida no inquérito pela própria Polícia Federal, a
qual ele fazia parte na época e traiu a sua própria corporação para beneficiar
outras pessoas, muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, internautas, todos que nos acompanham pela TV
Assembleia, sociedade maranhense, Senhor Presidente, eu venho à tribuna
hoje trazer um tema importantíssimo que a gente trata durante todo o mês
de maio, mas o dia 18 de maio é o dia que a gente usa como referência para
tratar sobre a violência sexual contra as nossas crianças e nossos
adolescentes, importante inclusive ressaltar o porquê do dia 18 de maio,

porque, em 1973, a Araceli, uma criança de oito anos de idade, foi
sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta por uma família
tradicional no Espírito Santo. O crime ficou impune. E esse crime marcou
o combate à violência contra as nossas crianças e os nossos adolescentes.
Portanto o dia 18 de maio passa a ser o dia alusivo a esta campanha
importante, para que nós possamos chamar a atenção da sociedade mais
uma vez. Não podemos deixar isso estar passando ano a ano. No Brasil
95% desses casos de violência contra as nossas crianças são por pessoas
conhecidas, 65% de pessoas da própria família. Aqui no Maranhão, aqui
no nosso estado, por meio do Disque 100, tem um levantamento de 2015
a 2017 onde há registradas mais de 1.400 denúncias envolvendo algum
tipo de violência sexual contra as nossas crianças e contra os nossos
adolescentes. É lógico, quem trabalha as políticas públicas dessa natureza
sabe, nós sabemos que esse numero é muito maior. Senhor Presidente, é
muito maior, porque, infelizmente, as denúncias acabam não acontecendo
a contento. É importante que todos nós possamos estar chamando a
atenção para que os vizinhos, os amigos possam estar alertas, possam
estar atentos. É bem verdade que em muitos casos as mulheres da casa,
quando a criança é violentada pelo homem, acabam não denunciando por
ser aquele o mantenedor do lar. Às vezes até mesmo por medo. Então é
importante que toda a sociedade esteja mobilizada. Agora, Senhor Presidente,
no sábado, nós vamos ter uma pedalada. É a Pedalada Cidadã, no dia 19, às
16hs. O Estado, na Secretaria do Desenvolvimento Social, está fornecendo
um kit: camisa e boné. Para que as pessoas possam fazer essa pedalada e
chamar a atenção da sociedade, porque é importante que a sociedade esteja
mobilizada neste tema, Senhor Presidente. Eu tive a grata satisfação de
coordenar uma pasta do desenvolvimento social aqui no nosso estado e
trabalhar, Senhor Presidente, algumas políticas públicas importantes nesse
tema. Iniciamos, construímos todo o plano de combate à exploração do
trabalho infantil, que também contempla a violência sexual naquilo que diz
respeito a exploração sexual das crianças. E logo próximo a minha saída,
estávamos já iniciando a montagem do plano das ações estratégicas para
que nos 70 municípios com os maiores casos de exploração infantil, insisto,
dentro dela a sexual, a gente pudesse estar trabalhando políticas públicas.
Eu tive a satisfação, Senhor Presidente, de entregar 17 Centros de Referência
Especializados da assistência social, que é o equipamento público da
assistência que tem a missão de trabalhar com essas crianças, por exemplo,
eventualmente elas sendo abusadas. Dezessete equipamentos desses,
regionalizados, entregues no interior do Maranhão e entregues na nossa
capital, São Luís, pelo governo Flávio Dino, com equipamentos, feita a
estrutura física, todo mobiliado, todo equipado, com equipamentos de
informática, sem falar nas capacitações, Senhor Presidente, que o governo
pode fazer para diversos trabalhadores da assistência social, Essa semana
também comemoramos o Dia Nacional do Assistente Social, profissional
aqui que eu quero retratar, neste momento, Senhor Presidente, porque são
esses os profissionais que têm a missão árdua de estar fazendo o cuidado
e levando as políticas públicas desse tema para a sociedade. Portanto,
Senhor Presidente, fica aqui o chamamento da sociedade civil, fica aqui o
chamamento do poder público para este tema relevante. Nós, homens e
mulheres que trabalham no poder público, temos a nossa missão de não
deixar essas crianças passarem por momentos como esse, sozinhas, tanto
na parte curativa, mas principalmente na parte de repressão do que acontece
infelizmente ainda com muita criança e com muito adolescente no nosso
estado. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
questão de ordem. Peço a verificação de quórum, por gentileza.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que zere o painel e os deputados confirmem as presenças.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Bloco de Oposição
em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Deputado Wellington, questão de ordem. Bloco Independente
em obstrução, por gentileza, Senhor Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, PV em
obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– PV em obstrução.  Projeto de Lei n.º 063/2018, de autoria do Poder
Executivo. (lê). Senhores deputados, senhoras deputadas, foi apresentado
uma Emenda, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, e nos termos do
artigo n.º 167, do Regimento Interno, nós vamos pedir que publique em
avulso, faça a publicação em avulso da Emenda e eu vou suspender a
sessão até que seja publicado e nós possamos apreciar e dar prosseguimento
a Ordem do Dia. Só para esclarecer: A Emenda é apenas para uma correção
do nome da instituição financeira que tinha um erro, por isso foi feita e
apresentada esta Emenda. É isso deputado, Rogério?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - É
exatamente, Senhor Presidente, e lhe agradeço por já ter se adiantado e
dado a informação. E inclusive ia pedir para fazer. Então é só uma correção
de texto e uma correção no valor, Senhor Presidente, que é uma questão de
centavos, mas que isso pode mais à frente criar alguma dificuldade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- A sessão fica suspensa, por breves minutos, enquanto faremos a publicação
e, em seguida, reabriremos e passaremos a apreciação. Peço que a CCJ já se
reúna de imediato. Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Deputado Marcos Aurélio com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Emenda modificativa ao Projeto de Lei n.º 063/2018 aprovada por
unanimidade na CCJ.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação o projeto de lei com a correção a partir da Emenda. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação a Redação
Final. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei 030/2018, do Poder Executivo, que autoriza o
Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso onerosa de área
de terras e edificações do denominado Parque Independência localizado no
município de São Luís. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 065/
2016, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que institui a semana
estadual de doação de livros. Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 005/2018,
de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho, insere no calendário
cultural turístico e religioso do Estado do Maranhão o festejo de São
Sebastião no município de Carutapera. Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 028/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota.
O Deputado está ausente. Fica transferido para a sessão de segunda-feira.
Projeto de Resolução Legislativa n.º 001/2016, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, que concede medalha Manuel Beckman ao senhor
Rodrigo Maia Rocha. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Projeto de Resolução aprovado. À publicação.
Projeto de Resolução Legislativa n.º 007/2018, de autoria do Deputado
Roberto Costa. Concede título de cidadão maranhense ao senhor Ronald
Alexandre Camilo, natural de Duque de Caxias. Em discussão. Em votação.
Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 013/2018,
de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede medalha Manoel
Beckham à senhora Ângela Maria Moraes Salazar. Em discussão. Em
votação. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º
022/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede medalha
Manoel Beckham ao seu Murilo Andrade de Oliveira. Em discussão. Em
votação. Aprovado. Em votação a redação final. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Requerimentos à
deliberação do Plenário: Requerimento n.º 198/2018, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim. O Deputado está ausente. Requerimento n.º 215/2018,

de autoria do Deputado Edson Araújo. O Deputado está ausente. Foi
transferido para a sessão de segunda-feira. Requerimento n.º 217/2018, de
autoria do Deputado Stênio Rezende. (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica incluído
na ordem do dia de segunda-feira: Requerimento n.º 219/2018 de autoria
do Deputado Sérgio Frota. O Deputado está ausente. Fica transferido
para a próxima sessão. Requerimentos n.º 220 e 221/2018 ficam transferidos
para a próxima sessão, da Deputada Francisca, ausente. Requerimento n.º
222/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa. (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 223/2018, fica transferido para a sessão de segunda-feira
em razão da Deputada Nina Melo estar ausente. Requerimento n.º 225/
2018, da Deputada Francisca Primo, ausente, assim como os Requerimentos
n.º 226, 227, 228, 229 e 230/2018, todos de autoria da Deputada Nina
Melo e ficam transferidos para segunda-feira. Requerimento n.º 231/2018,
de autoria do Deputado Bira do Pindaré. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 232/2018, de autoria do Deputado Jota Pinto. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 233/2018, de autoria do Deputado
Adriano Sarney. Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento n.º 234/2018, também fica transferido para a próxima sessão,
de autoria da Deputada Francisca Primo. Requerimento n.º 239/2018, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 243/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto,
subscrito pelo Deputado Stênio Rezende. (lê). Em discussão. Deputado
Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, com a sua anuência, eu gostaria de subscrever o presente
requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com prazer, Deputado Braide. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Peço que registre a subscrição do Deputado
Eduardo Braide. Requerimento n.º 244/2018, de autoria do Deputado
Vinicius Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa:
Requerimento n.º 224/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio. (lê).
Deferido. Requerimentos n.º 235, 236, 237, 238/2018, de autoria dos
Deputados Nina Melo, Wellington do Curso, Júnior Verde e Sérgio Frota.
(lê).

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem, com a autorização dos autores, eu gostaria de
subscrever também o presente Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Subscrito pelo Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Pedido do
mesmo sentido do Deputado Eduardo Braide pela subscrição do
Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Subscrito também pelo Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Subscrito da mesma forma pelo Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pelo Deputado
César Pires.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Também pelo Deputado César Pires. Outros Deputados que quiserem
subscrever basta informar aqui a Mesa.

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA – Também o
Deputado Hemetério Weba.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hemetério, Deputado Edivaldo também subscrevem. Deferido.
Requerimento n.º 240/2018, de autoria do Deputado Hemetério Weba.
(lê). Deferido. Requerimento n.º 241/2018, de autoria de autoria do
Deputado Júnior Verde. (lê). Deferido. Requerimento n.º 242/2018, de
autoria do Deputado Hemetério Weba. (lê). Deferido. Inclusão na Ordem
do Dia da sessão ordinária de segunda-feira, de 21 de abril, além dos
requerimentos que eu já fiz referência o Requerimento n.º 245/2018, de
autoria do deputado Wellington do Curso; Requerimento n.º 246/2018, de
autoria da deputada Andrea Murad; Requerimentos n.º 247 e 248/2018, de
autoria do deputado Hemetério Weba.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, primeiro, para reforçar o convite a todos os
deputados, servidores desta Casa, imprensa, aqueles que acompanham a
TV Assembleia para a sessão solene que nós teremos logo mais em
homenagem ao Bumba Meu Boi do Maranhão. São vários grupos que já
confirmaram a presença e reforço aqui o convite a todos os deputados,
servidores e imprensa e depois pedir a compreensão dos líderes de bloco
tendo em vista que praticamente já são 11h para que seja reduzido o
tempo daqueles que assim desejarem utilizar para que não tenha nenhum
prejuízo ao início da sessão solene.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Feito o registro, deputado Braide. Sugiro aos líderes que, dentro do
possível, até declinem dos Tempos dos Blocos para que não atrasemos
tanto a sessão.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Deputado
Levi Pontes já havia pedido, deputado Wellington, pela liderança do Bloco
Unidos pelo Maranhão. Deputado Levi Pontes, por 5 minutos, sem apartes,
e eu gostaria de pedir aos dois oradores que já anteciparam que vão à
tribuna, o deputado Levi, que já está na tribuna, e o Deputado Wellington
que tentem cumprir o tempo para que não atrase tanto a Sessão Solene.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa, Deputado Othelino
Neto, demais Membros da Mesa, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, TV, Rádio Assembleia e a todos aqueles que nos ouvem. Senhor
Presidente, tenho o prazer e a honra de subir, nesta manhã, à tribuna da
Casa do Povo para comunicar que acabo de receber a informação que por
unanimidade o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a legitimidade da
vitória de Magno Bacelar no pleito de 2016. Ele já tinha sido vitorioso na
primeira instância, na segunda no TRE, e agora no TSE. Foi uma campanha
da qual participei. Uma campanha limpa, uma campanha brilhante e que
respeitou a determinação de um povo. A corte maior da justiça eleitoral
brasileira respeitou a vontade popular e fez justiça. Quero parabenizar ao
senhor Prefeito e a todo o grupo político que o ajudou a se eleger e,
mormente, ao povo de Chapadinha, que com isso vai garantir uma segurança
jurídica para o Dr. Magno, com a sua competência, seguir com dedicação
exclusiva a gestão municipal. Acima de tudo, essa nova derrota judicial da
ex-prefeita acaba com seus sonhos de conseguir esse atalho para voltar

àquela prefeitura que já foi enganada. E já foi, e o povo já decidiu. Senhor
Presidente, senhores deputados, o segundo assunto nesta data de hoje, 17
de maio, é relembrar uma frase do dia 22 de março quando disse: “Só Deus
e o povo tem o poder de calar a minha voz”. Disse essa frase e repito, para
tranquilizar os meus amigos, os meus correligionários e companheiros de
luta política. Digo isso porque todos viram a campanha contra a minha
reeleição que começou cedo e que já tentaram de tudo, de áudio manipulado,
de denúncia vazia que sequer foram admitidas pelos órgãos de competência
e, pela seriedade, para apurar os fatos. Teve divulgação de trechos de
investigação cujo alvo nunca foi este parlamentar que vos fala. Teve terror,
ameaças que enfrentei de cabeça erguida. Nos dias mais recentes, esta onda
de fake news contra mim ganhou novas estratégias com artimanhas ainda
mais covardes e com grau de violência jamais vistos nesta Casa contra um
deputado, que não é acusado, eu não respondo a qualquer processo jurídico
e sequer fui notificado sobre qualquer irregularidade, nem as menores que
fossem. Portanto, neste tempo de justiça, sou ficha limpa, agora, aqueles
que fabriquem essas notícias falsas apelam para a especulação sobre
desistência da minha candidatura para criar confusão em minhas bases
eleitorais e em tentativa de me prejudicar no momento em que se consolidam
as alianças e que se definem os apoios. Longe disso, caros colegas, Senhor
Presidente e povo que nos assiste. A soberba passa longe de mim e não
tenho gosto para bravatas, mas hoje posso com tranquilidade dizer em
relação à disputa de 2014 que minha base eleitoral só aumentou e há uma
sólida tendência de voto por conta do meu trabalho e das conquistas que
consegui para Chapadinha e para a região do Baixo Parnaíba com o apoio
do nosso Governador do Estado, Flávio Dino, de quem sou aliado de
primeira hora e tive a honra de ser líder da maior bancada na Assembleia.
Tanto nos critérios de presença em plenário atuando em comissões nas
tarefas de representar o povo como na contagem de redutos eleitorais e
indicação de votos em pesquisa, tenho todas as condições para pretender
a renovação do meu mandato. Ao encerrar, Senhor Presidente, as minhas
palavras, lembro a minha primeira resposta a ataques que sofri da mídia
adversária: “Não cheguei a esta idade para me curvar frente a um império
de comunicação”, disse na época, em 2015, quando enfrentei grupos
poderosos. De lá para cá, tenho mantido a mesma determinação. Respeito
todos os profissionais de comunicação e defendo, acima de tudo, a liberdade
de imprensa, até porque os que me perseguem terão que noticiar a minha
vitória, se essa for a vontade do povo, e a minha posse se Deus assim o
permitir. Muito obrigado, Senhor Presidente e senhores deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Registro a presença do professor João Pedro, a pedido do Deputado
Cabo Campos. Pela liderança do Bloco Independente, com a palavra,
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas que nos acompanham
por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja
Louvado. Senhor Presidente, quero solicitar à Mesa, solicitar a atenção da
Mesa desta Casa, o Deputado Zé Inácio que começou a coletar assinaturas
e aí cobrar a definição da CPI da Cyrela. Nós entramos numa luta em
defesa dos moradores dos vários condomínios que foram construídos pela
Cyrela, vários problemas encontrados, identificados em São Luís, realizamos
uma Audiência Pública e estivemos em defesa dos moradores dos vários
condomínios que foram construídos pela Cyrela. E iniciamos também uma
CPI nesta Casa, já coletamos assinaturas suficientes, fui o segundo a
assinar a CPI da Cyrela e estou cobrando agora a Mesa, os demais pares
para que nós possamos dar continuidade à CPI da Cyrela, até porque nós
temos um mandato popular e ouvimos a população e a população tem nos
cobrado como está a situação da CPI da Cyrela e não tínhamos nenhuma
informação para repassar. Então, solicito as informações necessárias e a
abertura da CPI da Cyrela para que nós possamos dar satisfação à sociedade
e os trabalhos que nós realizamos nesta Casa. Iniciamos a coleta de assinatura
da CPI, já temos assinatura suficiente, então solicito a abertura realmente
da CPI para que nós efetivamente possamos dar satisfação à sociedade e a
investigação necessária para que nós possamos dar atenção aos moradores
desses condomínios que foram prejudicados, lesados pela Cyrela. Senhor
Presidente, na segunda parte do meu pronunciamento, eu quero destacar
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que os olhos dos maranhenses, a atenção dos maranhenses com relação às
nossas ações na Assembleia Legislativa. A população do Maranhão é
testemunha das nossas ações em defesa do seu povo, e lutamos diariamente
nesta Casa mesmo que muitas vezes uma voz única e solitária, mas uma
voz firme, uma voz atuante em defesa da população. E a população do
Estado do Maranhão é testemunha da nossa luta contra apreensão de
veículos com IPVA atrasado. Nós temos lutado, desde o ano passado,
início de 2017, e apresentamos um projeto ouvindo o Maranhão, ouvindo
a população e apresentamos um projeto que proíbe apreensão de veículos
com IPVA atrasado no Estado do Maranhão, e a nossa luta tanto na tribuna
desta Casa como nas ruas em defesa dos motoristas, em defesa do cidadão
tem sido permanente. E nós buscamos também essa reparação, nós
representamos na Defensoria Pública Estadual, no Ministério Público
Estadual, na OAB, no Ministério Público Federal para que pudesse barrar
essas apreensões de veículos. Senhoras e Senhores, pasmem, Senhoras e
Senhores, o Governador Flávio Dino já apreendeu mais de 60 mil veículos,
mais de 60 mil veículos, carros e motos de homens e mulheres, de
trabalhadores no Estado do Maranhão, já apreendeu mais de 60 mil veículos
sem dó e nem piedade. E já foram realizados mais de doze mil veículos nos
três primeiros anos, e, agora em 2018, já foram realizados mil quinhentos
e dois, leilões, e, amanhã, mais 505 leilões. E, na próxima sexta-feira, dia
25, mais 44 leilões. Vamos chegar a um total de mais de 14 mil veículos
leiloados em três anos e quatro meses na gestão do Governador Flávio
Dino. Ou seja, mais de 60 mil veículos apreendidos e 14 mil veículos
leiloados. Sessenta mil veículos apreendidos sem dó e nem piedade. Como
diz aqui no edital de leilão da Vip Leilões, veículos apreendidos em São
Luís, Bacabal, Balsas, Caxias, Chapadinha, Codó, Imperatriz, Itapecuru-
Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, São João dos Patos, Santa
Inês, Barra do Corda e outros municípios. Mais de 60 mil veículos
apreendidos sem dó e nem piedade. E todas as vezes nós nos pronunciamos
nessa tribuna e deixamos bem claro que nós não somos contra blitz. Tem
que ter blitz, mas blitz para prender o carro adulterado, o carro roubado, o
motorista que dirige alcoolizado, mas não para prender o bem do cidadão.
Tem que ter o devido processo legal. Tem que ter o devido processo
tributário. Tem que respeitar a Constituição no seu artigo 150, inciso IV,
que diz que é proibido, é vedado, professor de legislação de trânsito João
Pedro Aragão, é proibido, é vedada a União, Estados e Municípios utilizar
o tributo para confisco. E era isso que o governo Flávio Dino tinha feito.
Agora edita um decreto, o Governador Flávio Dino muda. Mas muda por
muita pressão e pressão do Deputado Wellington nas suas ações e aqui
nesta Casa. Muda pelo clamor popular. Muda pela pressão das ruas.
Muda pela pressão da população. São mais de 60 mil maranhenses que
tiveram seus veículos, carros e motos apreendidos sem dó e nem piedade
pelo Governador Flávio Dino. Foram mais de 60 mil carros, veículos e
motos, apreendidos sem dó e nem piedade pelo Governador Flávio Dino.
Agora o Governador Flávio Dino muda. Como ele tem mudado. A mudança
tem sido nele, como ele mudou lá no Cajueiro, porque ele era a favor do
Cajueiro e agora é contra. Ele era a favor dos professores e agora é contra
os professores. E agora muda. E ele muda depois de muita pressão e não
vai apreender os veículos temporariamente. Mas o decreto tem um prazo
de 120 dias e, logo depois das eleições, o Governador Flávio Dino voltará
a apreender novamente os veículos dos maranhenses, dos trabalhadores.
Ou ele acha que vai fazer isso, e não vai. Está chegando o tempo do fim da
apreensão de veículos com IPVA atrasado no estado do Maranhão.
Governador Flávio Dino, vamos continuar lutando, vamos continuar firmes
em defesa dos maranhenses. E a apreensão dos veículos com o IPVA
atrasado vai acabar no estado do Maranhão. V. Exa. retrocedeu. V.Exa. está
parando temporariamente por conta da pressão do Deputado Wellington
nesta Casa, na Assembleia Legislativa e nas ruas e pela pressão popular,
pela pressão dos maranhenses. Mas esse decreto é temporário, mas vai
acabar. A apreensão de veículos no Estado do Maranhão com IPVA atrasado
está com os dias contados. Pode ter certeza. O Governador Flávio Dino já
apreendeu mais de 60 mil veículos. Já leiloou mais de doze mil veículos e
está leiloando nessa próxima sexta-feira mais 505 veículos e mais 44 na
semana que vem. É um absurdo. São veículos, motos e carros de
maranhenses, de trabalhadores, de donas de casa que tiveram os seus
veículos subtraídos na capital e no interior do estado. O Governador

Flávio Dino apreendeu mais de 60 mil veículos sem dó e nem piedade dos
maranhenses, mas isso vai acabar. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Independente. Bloco Parlamentar PV/PEN. Bloco
Parlamentar Democrático. Bloco Unidos Pelo Maranhão.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Informo a todos que, em cinco minutos, iniciaremos a Sessão Solene em
homenagem ao Bumba Boi do Maranhão, proposta pelo Deputado Eduardo
Braide.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho,
Léo Cunha, Neto Evangelista, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa
Murad, Bira do Pindaré, Edson Araújo, Júnior Verde, Nina Melo, Valéria
Macedo e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Rigo Teles, Graça Paz,
Hemetério Weba, Eduardo Braide e Wellington do Curso. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia quando, a pedido do Deputado Max Barros, foi
feita verificação de “quórum. Nesse momento, os Líderes do Bloco
Parlamentar Independente, do Bloco Parlamentar de Oposição, do Bloco
Parlamentar Democrático e do PV/PEN declararam obstrução. Constatado
que havia “quórum” regimental para apreciar a matéria o Presidiente
anunciou, em único turno, regime de urgência, a Medida Provisória nº 272/
2018 (Mensagem nº 011/2018), que dispõe sobre os vencimentos dos
servidores públicos estaduais do subgrupo  Magistério da Educação Básica.
Com parecer favorável da CCJC, foi submetida a deliberação do Plenário,
em destaque, a Emenda nº 001/2018, de autoria do Deputado César Pires,
que usou a Tribuna para discutí-la, sendo seguido pelo Deputado
Wellington do Curso. A votação foi encaminhada pelo Deputado Adriano
Sarney pelo PV, que o fez no sentido de aprovação da Emenda. Na
sequência, o Plenário rejeitou o pedido de votação nominal, assim com a
Emenda do Deputado César Pires, com os votos dos Deputados Antônio
Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Fábio
Macêdo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Neto
Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota  e Viníciuos Louro.
Nesta oportunidade foi feita nova verificação de “quórum”. Confirmada a
existência de número regimental para apreciar a Emenda nº 002/2018, de
autoria do Deputado Eduardo Braide, que também havia sido rejeitada na
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CCJC, o Presidente concedeu a palavra ao autor da Emenda, para discuti-
la. Também manifestou-se pela aprovação desta Emenda o Deputado
Wellington do Curso, sendo a mesma encaminhada à votação pelos
Deputados Max Barros, Edilázio Júnior, Eduardo Braide. O pedido de
votação nominal para a Emenda do Deputado Eduardo Braide assim como
a referida Emenda, foram rejeitados pelos votos dos Deputados: Doutor
Levi Pontes, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Fábio Macedo, Professor
Marco Aurélio, Carlinhos Florêncio, Cabo Campos, Edivaldo Holanda,
Neto Evangelista, Vinicius Louro, Hemetério Weba, Raimundo Cutrim,
Rafael Leitoa e Glaubert Cutrim. Em seguida, o Deputado Edilázio Júnior
solicitou nova verificação de quórum. Confirmada a existência de quórum
regimental, o Deputado Wellington do Curso ocupou a Tribuna para discutir
a Medida Provisória nº 272/2018. O Deputado César Pires encaminhou a
votação, manifestando-se contrariamente a aprovação da Medida Previsória
nº 272/2018, que contra os votos dos (as) Deputados (as): Max Barros,
Sousa Neto, Edilázio Júnior, Adriano Sarney, César Pires e Graça Paz, foi
aprovada e encaminhada à promulgação. Quando o Presidente anunciou a
discussão e votação do Projeto de Lei nº 063/2018, de autoria do Poder
Executivo, o Deputado Sousa Neto solicitou nova conferência de quórum.
Contatado que não havia o número regimental necessário para a apreciação
do restante da Matéria constante na Ordem do  Dia, esta foi transferida
para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei
nº: 005/2018, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho e os
Requerimentos nºs: 225 e 234/2018, de autoria da Deputada Francisca
Primo; 226, 227, 228, 229, 230 e 235/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo; 231/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré; 232/2018, de
autoria do Deputado Jota Pinto; 233/2018, de autoria do Deputado Adriano
Sarney; 236/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 237 e
241/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde; 238/2018, de autoria do
Deputado Sérgio Frota; 239/2018, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda e 240/2018, de autoria do Deputado Hemetério Weba. Não houve
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma
forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e 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, 17 de maio de 2018.

Ata da Quadragésima Nona 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 Deputados: 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. O Presidente, em exercício, Deputado Stênio Rezende, declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus.
Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior
e do Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 106/18, de autoria do 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; Requerimentos nºs: 222/18, do Deputado Roberto Costa,

solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, para discussão
e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 105/2018, de sua autoria; 223/18, da Deputada
Nina Melo, solicitando que seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações ao Senhor Robson Braga de Andrade, Presidente da
Confederação Nacional da Indústria – CNI, pelo recebimento de seu Título
de Cidadão Maranhense, em Sessão Solene realizada na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no dia 10 de maio do ano em curso;
224/18, do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que seja autorizada a
realização de Audiência Pública a ser promovida pela Comissão de 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; Indicações nºs: 310/18, dos Deputados
Othelino Neto e Bira do Pindaré ao Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, a fim de que 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; 311/18, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do
Maranhão, ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão,
Senhor Jefferson Portela, e ao CMT Geral da Policia Militar do Maranhão,
Senhor Jorge Allen Guerra Luongo, solicitando, a adoção de medidas visando
o reforço do policiamento no bairro Amendoeira I, considerando o crescente
número de ocorrências na área da segurança pública. Não havendo mais
matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação, o Expediente
lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas.
Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Fábio Braga que discorreu
sobre o sistema de educação do Município de Vargem Grande, destacando
a necessidade de investimentos em infraestrutura. O Deputado Jota Pinto
destacou a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de São
Luís. Por sua vez, o Deputado Edilázio Júnior afirmou que a publicação
do decreto estadual que determina advertência antes de apreensão de veículo
por IPVA atrasado, é uma medida de caráter exclusivamente “eleitoreiro”.
Na sequência, o Deputado Sousa Neto parabenizou a Rádio AM pelo seu
aniversário de 30 anos. Por fim, o Deputado Neto Evangelista relatou sua
participação na inauguração do Restaurante Popular no município de
Godofredo Viana. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente informou que não havia “quórum” regimental
para apreciar a Matéria constante na Ordem do Dia, que foi transferida
para a próxima Sessão Ordinária. Na sequência, submeteu à deliberação da
Mesa, que deferiu os Requerimentos nºs: 218/2018, de autoria do Deputado
Sérgio Frota, encaminhando mensagem de pesar aos familiares e amigos do
jornalista e líder político Senhor Reginaldo Teles, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 06 de maio do ano em curso e 216/2018, de autoria do
Deputado Sousa Neto, à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP)
e a Polícia Militar do Maranhão (PMMA), solicitando informações acerca
do andamento e prazo de conclusão das obras de reforma e construção do
7º batalhão da Polícia Militar do Maranhão, sediado em Pindaré Mirim.
Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 222/2018, de autoria do
Deputado Roberto Costa; 223/2018, de autoria da Deputada Nina Melo e
224/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula. Não houve orador
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma
ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 10 de maio de 2018. Deputado Stênio Rezende - Presidente, em
exercício. Deputado Doutor Levi Pontes - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Sousa Neto - Segundo Secretário, em exercício

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018 ÀS 11h30min

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO - Em nome do povo e invocando a proteção de
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Deus, declaro aberta a Sessão Solene de convocação para entrega do Título
de Cidadão Maranhense à senhora Miguelina Paiva, natural do Estado do
Rio Grande do Sul, concedida por meio da Resolução Legislativa nº 858/
2018, oriundo do Projeto de Resolução Legislativa 008/2018, de autoria da
Deputada Valéria Macedo. Convido para compor a Mesa a Senhora
Miguelina Paiva, homenageada desta Sessão Solene; o Excelentíssimo
Senhor Ajuricaba Sousa de Abreu, Prefeito de Montes Altos; a senhora
Ana Claudia, Vice-Prefeita de Santa Quitéria; o senhor Renato Dionísio,
Secretário Estadual do PDT; a Senhora Jacimara Maciel, vice-presidente
da Fundação Leonel Brizola no Maranhão; a senhora Kariadine Maia,
presidente da Ação da Mulher Trabalhista Estadual; a senhora Paula
Henrique Soares, presidente; o Senhor Paulo Henrique Soares, presidente
do MC, Movimento Comunitário Trabalhista. Concedo a palavra à
deputada Valéria Macedo, autora da proposição.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Bom dia,
quase boa tarde, bom dia, quero inicialmente cumprimentar a Mesa, em
nome da nossa homenageada senhora Miguelina Paiva Vecchi, homenageada
por nós do Partido PDT e, especialmente, nesta data pela Assembleia
Legislativa do Maranhão e por todas nós mulheres maranhenses que temos
a honra nesta data de hoje, Miguelina, tê-la como cidadã maranhense,
companheira que já é nossa de longa data e de longas lutas. Excelentíssimo
Senhor Ajuricaba Sousa Abreu, prefeito do município de Montes Altos
também do nosso partido do PDT; senhora Ana Cláudia, vice-prefeita do
município de Santa Quitéria, também uma militante nossa, companheira
do nosso partido, o PDT; senhor Renato Dionísio, secretário estadual do
PDT, grande ativista, não é Renato? Que tem uma história muito bonita
como tantas, a Flor, tantas companheiras nossas, aqui no partido; senhora
Jacimara Maciel, vice-presidente da Fundação Leonel Brizola no Maranhão,
obrigada pela sua presença; senhora Kariadine Maia, presidente da Ação
da Mulher Trabalhista Estadual e senhor Paulo Henrique Soares, presidente
do Movimento Comunitário Trabalhista. Um prazer Paulo, estar aqui,
estar conosco nesse momento importantíssimo. Cumprimentar as demais
autoridades aqui presentes, temos aqui a presença do ex-prefeito de São
José de Ribamar, Gil Cutrim, que nos abrilhanta aqui, com a sua presença,
que também um companheiro que se chega ao partido que vem muito
contribuir, já está muito contribuindo com o nosso partido no Estado do
Maranhão. Cumprimentar os nossos vereadores, o Levi, do município de
Sítio Novo, também companheiro do PDT, está aqui nesta data e nos dá a
honra da as presença, representando o nosso município de Sítio Novo. O
Presidente da Câmara e vereador Nil Gomes, do munícipio de Montes
Altos, também está aqui conosco marcando presença e demais lideranças
de todos os municípios. Cumprimentar, de uma forma especial, todas as
mulheres do movimento trabalhista maranhense, todas as mulheres, Flor
de Lis, Esmeralda, tantas companheiras aqui que fazem a diferença na
força da mulher trabalhista, não só nas campanhas, mas em todo tempo
trabalhando as comunidades, trabalhando os movimentos partidários com
toda força e dignidade e também a luta que a mulher representa no nosso
Estado. Mas hoje é uma data especial que antes de iniciar, Miguelina, essa
data hoje é em homenagem a você e você merece, como disse, todas as
nossas homenagens por todo o seu trabalho no Maranhão, no Brasil e fora
do Brasil, mas eu gostaria de pedir que todos se levantassem, quebrar um
pouco o protocolo e desse uma salva de palmas em homenagem ao nosso
grande companheiro também, lutador, que deixou o seu legado aqui no
nosso partido no Maranhão ao lado do nosso saudoso Governador Jackson
Lago, agora o saudoso Reginaldo Telles, ao lado da sua esposa que se
encontra hoje no céu, ao lado da sua esposa, Doutora Lúcia Telles, que
sempre estavam conosco nas nossas homenagens, aqui na Assembleia
Legislativa, nos nossos encontros. Queria pedir uma salva de palmas à sua
vida, ao seu legado e todo o seu trabalho frente ao nosso partido. Hoje, a
data, como disse, para nós é muito especial e para mim, Miguelina, eu não
a conheço há muito tempo, mas o pouco tempo que a conheço e conheço
a sua história pra mim é uma honra muito grande hoje como mulher, como
partidária do PDT, como ativista na luta pelas mulheres, pelo zelo, pelos
direitos das mulheres, pela luta, pela igualdade de participação do poder,
pela luta por todas as mulheres injustiçadas e sofridas e massacradas e
violentadas, que nós lutamos e você combate há muito tempo em todo
Brasil, sendo uma voz firme em defesa dessa mulher, uma voz daquela
mulher oprimida. Hoje, uma honra para mim ser a deputada e lhe conceder

este Título de Cidadã Maranhense. Eu quero aqui discorrer rapidamente
um pouco a sua história porque todos precisam conhecer a sua trajetória,
temos que registrar esse momento e a sua história diz tudo, diz o que você
realmente, acredito que não fala tudo da sua vida que tem muitos detalhes,
muitos momentos que não estão relatados aqui, tem muitas experiências
que você passou, com certeza, muitas agonias, muito às vezes até mal
interpretada, alguém lhe tratou mal, mas não está relatado aqui. Mas aqui
é um pouquinho dessa história que eu gostaria de registrar aqui para todos
que aqui estão presentes. Miguelina Paiva Vecchio nasceu no dia 19 de
janeiro de 1963, no Estado do Rio Grande do Sul. É bacharel em Ciências
Sociais, pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do
Sul, cuja formatura se deu nos anos 90. Na Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, foi assessora técnica da bancada do Partido
Democrático Trabalhista (PDT), bem como assessora da Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos e assessora da Comissão de Serviço Público.
Foi vice-presidenta da Internacional Socialista de Mulheres, no biênio
2009 a 2013, sendo reeleita para o mesmo cargo para os anos de 2014 a
2017. Ativista incansável na luta pelos direitos e defesa da mulher, ocupou,
entre os anos 2000 e 2002, o cargo de secretária de Organização da Executiva
do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio Grande do Sul,
alcançando o cargo de presidente dessa mesma instituição nos anos
seguintes, 2003 e 2004. Como ativista na defesa dos direitos da mulher,
participou de inúmeros eventos sobre a temática como palestrante, como,
por exemplo, A mulher no mundo público e privado, do Conselho Estadual
dos Direitos da Mulher do Rio Grande do Sul. Primeiro seminário: Dos
direitos que se tem aos direitos que se quer, do Conselho Estadual de
Direitos da Mulher, organizado pela OAB do Rio Grande do Sul, na
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Seminário Mulher e mídia:
uma discussão de imagem e consumo, do Conselho Estadual dos Direitos
da Mulher. Instituto Porto Alegre Temes, assessorias jurídicas e estudos
de gênero. Seminário internacional Fazendo gênero quatro: cultura, política
e sexualidade do século XXI, Universidade Federal de Santa Catarina.
Participou ainda do primeiro simpósio internacional sobre Poder: nova
realidade da mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
Ministério da Justiça; do seminário de Promoção da igualdade de
oportunidades no trabalho; da implementação da Convenção nº 111, da
OIT, realizada pela Delegacia Regional do Trabalho, em Goiás; na Expo
Mujer 2000, Las mujeres e las políticas públicas corrientes, na Argentina;
do Seminário Nacional: O feminismo na passagem do século: balanço e
perspectivas, do Departamento de Ciências Sociais da URG, Conselho
Estadual do Direito da Mulher no Rio de Janeiro; do Fórum de Debates:
Violência Doméstica e as Implicações da Lei nº 9.099/2005, na Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul. Teve por fim importante participação
no Encontro com mulheres em defesa da democracia, no Palácio do Planalto,
na gestão da Presidente Dilma Rousseff, em abril de 2016, dentre outros
importantes eventos em defesa do direito da mulher. Hoje, a nossa ilustre
homenageada, pelo ativismo e pela incansável luta pelos direitos da mulher
no país, é considerada uma lenda viva da luta pelas mulheres brasileiras. A
honraria dedicada a Miguelina Paiva Vecchio pretende reconhecer o trabalho
da homenageada que, de maneira inequívoca e relevante, tem contribuído
para o fortalecimento da luta em defesa dos direitos da mulher brasileira
contra a discriminação e pela efetivação da participação em todas as áreas
de decisões, bem como na igualdade de renumeração, de oportunidades de
educação e formação profissional das mulheres, enfim, defendendo ações
positivas que possam contribuir para a eliminação da desigualdade de
gênero, abrindo as mesmas oportunidades para homens e mulheres em
todas as esferas da vida nacional. Aqui no Maranhão, Miguelina, a feminista,
você é, tem a folha ampla de participação na vida das mulheres. Aqui
nossas amigas, Flor de Lis, Esmeralda e tantas outras amigas do partido
podem muito bem confirmar e, mais do que confirmar, foram presentes em
todo esse tempo no seu trabalho aqui no estado do Maranhão. Muitas e de
variadas formas são as participações de Miguelina em simpósios, em
reuniões aqui no PDT Mulher, nas pautas de violências contra a mulher,
nos simpósios promovidos pela Procuradoria da Mulher que já tem um
ano. Miguelina participou agora pela terceira vez, na Assembleia Legislativa
do Maranhão, enfim, você tem longa folha de serviços prestados à causa
da mulher maranhense, especialmente nas temáticas da mulher no poder,
no combate à violência contra as mulheres, na igualdade de gênero, na
participação das mulheres no parlamento, tanto estadual como nos
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municípios do estado do Maranhão. Miguelina, a rigor, você é atualmente,
e eu digo isso sem medo de errar, uma das maiores expressões do movimento
feminista no Brasil e fora do país, eu tenho certeza disso. Você nos representa
aonde você vai e nós, Miguelina, sempre que ouvimos você falar, a sua voz
sempre firme, sempre corajosa. Eu uma vez defendi aqui você a uma
pessoa que quis dizer alguma coisa contra você e eu disse: “Olha, uma
mulher como aquela, que tem força, coragem, diz o que pensa, como dizem
os nossos amigos do interior do Maranhão, não tem papas na língua, não
tem a língua queimada de papa, ela com certeza deve ter os inimigos dela,
mas com certeza muitos e muitos mais amigos ela tem e, principalmente,
o respeito de todas nós, mulheres, que acreditamos sim na igualdade de
gênero, em um país melhor, num país mais participativo, onde nós, mulheres,
teremos sim, num futuro mais próximo do que as pesquisas dizem, com
igualdade e participação mais efetiva”. Nós temos hoje um protagonismo
muito grande na sociedade, pena que não é reconhecido como nós queremos,
é um pouco aquém da nossa força, da nossa representação mesmo, onde
nós estamos nos poderes, mas nós, mulheres, neste Brasil, fazemos a
diferença na economia, na educação, nos poderes. Quando estamos nos
poderes, estamos aquém ainda das representações, mas essa é uma realidade
que você, Miguelina, tem contribuído para transformar, tanto no Brasil
como fora do Brasil, e aqui, no estado do Maranhão, é tanto que muitas
mulheres que aqui estão hoje são militantes, são fortes, não hesitam
realmente e sempre que fraquejam ou tentam, ou se sentem algumas vezes
ameaçadas, chamam Miguelina que vem com toda a força e nos encoraja e
nos dá força para continuar. Por isso, Miguelina, nós hoje entregamos a
você essa honraria. Os maranhenses, nós estamos lhe concedendo essa
honraria para demonstrar para o Maranhão e para o Brasil, primeiro para
reconhecer oficialmente o seu trabalho, o trabalho de Miguelina pelas
mulheres do Maranhão, as mulheres maranhenses, as mulheres brasileiras
e também as mulheres dos outros países, como eu sempre gosto de ressaltar,
porque você é internacional, a sua fama, o seu valor ultrapassa as barreiras
do nosso país. Em segundo lugar, para demonstrar aqui a gratidão e o
reconhecimento pelo que tem feito por nós, maranhenses, principalmente
por nós, mulheres maranhenses. Um grande abraço a você, você merece
muito mais e esta Casa tem a honra hoje de lhe tornar, eu digo a honra
porque eu represento esta Casa e represento as mulheres de todo o estado
do Maranhão, graças a Deus, e aqui seu título foi aprovado por unanimidade,
então todos os maranhenses hoje têm a honra de lhe exaltar, de dar essa
honra simbólica, mas muito significativa para todos nós e para você. Com
certeza, essa honraria de cidadã maranhense porque muito você já contribuiu,
mas vai contribuir ainda mais com o nosso estado e com nossas mulheres
aqui do Maranhão. Muito obrigada e que Deus lhe abençoe sempre.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO – Parabéns, Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Eu quero
agradecer à Deputada Francisca Primo pelos cumprimentos iniciais, por
presidir a Mesa. A deputada, que também é uma mulher forte e nos
representa no parlamento, é uma grande defensora das mulheres no nosso
estado. Muito obrigada, Deputada Francisca Primo.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO – A honra é nossa em estar aqui, neste momento,
presidindo esta Mesa, nesta sessão que homenageia uma mulher muito
especial por tudo o que você falou e por tudo o que ela fez pelo nosso
estado. Ela merece sim ser reconhecida como cidadã maranhense do nosso
estado. Eu queria cumprimentar o ex-prefeito Gil Cutrim. Seja bem-vindo
a esta Casa. Eu convido a Deputada Valéria Macedo para fazer a entrega
do Título de Cidadã Maranhense à Senhora Miguelina, que agora de fato
vai ser uma cidadã maranhense. Ao mesmo tempo, vou passar a presidência
para a Deputada Valéria para continuar os trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Gostaria de convidar os membros do partido,
tanto o Gil Cutrim como o Nil Gomes, e o Vereador Levi para também se
fazerem presentes, a Dilma aqui, para que a gente possa, Lis, todas vocês
para que a gente possa entregar aqui esse título. O Vereador Denis e todos

os vereadores que estão aqui presentes. Concedo a palavra à homenageada,
Miguelina Paiva Vecchio.

A SENHORA HOMENAGEADA MIGUELINA PAIVA
VECCHIO – Bem, bom dia a todas e a todos. Então em nome da Valéria e
da companheira Kariadine, que é presidente da Ação da Mulher Trabalhista,
eu cumprimento todas as mulheres. E em nome do companheiro Renato,
nosso secretário do partido, os homens aqui presentes. Bem, gente, eu não
sou chorona, mas eu estou, desde ontem, numa emoção tão grande, tão
grande, que eu vim num voo de cinco horas chorando. Alguém há de
perguntar: É louca? Ela ganha título maranhense e chora. Não tem nenhuma
emoção maior do que colocar para fora a felicidade e reconhecimento. Não
existe nada que supere a emoção de ser reconhecida, Valéria. Porque
militância política é uma coisa dura. Para as mulheres, é infinitamente mais
dura. E se ela for negra, inimaginável. É tão duro. O que não quer dizer que
não seja um regozijo a gente poder chegar. Eu fui lendo os nomes das
mulheres, Deputadas, porque é tão difícil em um país onde as mulheres
são maioria ainda serem reconhecidas pela sua capacidade intelectual e a
sua capacidade de fazer a mudança do mundo, que os homens sozinhos
não conseguiram e não conseguirão. Então a nossa participação, alguém
disse, pode parecer pouco o que cada uma faz, mas para esses eu tenho a
frase da Madre Teresa de Calcutá: “O que eu fiz foi uma gota no oceano,
mas se não tivesse feito o oceano não teria o tamanho tem.” Cada um de
nós simbolicamente dá uma contribuição que, ainda que pequena, faz a
diferença lá no final. Para todos nós que lutamos por igualdade, que gostamos
do que fazemos, que deixamos os nosso filhos, os maridos - eu já não
tenho mais, o meu já me deixou, foi embora, foi viver em outro plano
espiritual - para todas nós que fazemos de nossa militância nossas forma
de viver, é duro fazer política, porque em política as mulheres ainda estão
engatinhando no processo de reconhecimento delas mesmas. Nós somos
críticas vorazes da outra. O homem no partido político, quando ele briga
com outro, no final da noite, Valéria, ele vai tomar cerveja junto. As mulheres
atravessam a rua para não passar do mesmo lado que a outra passou.
Então esse nível de despreparo faz com que a gente ache que os homens
são sempre melhores no exercício do poder. E é um enorme engano, porque
aquilo que jogaram contra nós a vida inteira chamado de sensibilidade é a
nossa diferença a favor da igualdade, a favor do combate à misoginia, a
favor do combate ao racismo, que é tão forte neste país. Porque nós
vivemos num discurso que não existe. Nós somos um país racista, sim.
Nós somos um país homofóbico, sim. Porque enquanto este Congresso
nacional que nós estamos assistindo vem tirando direitos dos trabalhadores
e negando aquilo que foi uma conquista. Porque direito ninguém dá, nós
não ganhamos. Às vezes em nosso partido, os mais ufanistas dizem: o
Getúlio nos deu direito ao voto. E eu sempre faço uma figura que eu digo
parece que eu estou vendo Getúlio, no alto do seu metro e quarenta, esticar
os braços de manhã e dizer: Ah! Hoje não tem nada para fazer. Vou deixar
essas retardadas votarem. Na verdade, a mudança do código eleitoral, que
tem a sua importância política, não resta dúvida, ele só foi um passo para
que as mulheres tivessem algum direito, ainda que muito restrito naquele
período histórico. Porque só votavam as mulheres ricas. Deputada
Francisca, só votavam as que o marido autorizava. Então não era o que nós
vivemos hoje, mas as mulheres ainda não aprenderam a votar, porque elas
ainda acham que o candidato bonito é o que serve, que o candidato que fala
bem. E para esse, Valéria, querida amiga, eu sempre digo que o Colares foi
o primeiro negro. O Maranhão tem uma colonização portuguesa, que é
evidente nas suas calçadas. Nós fomos colonizados, os gaúchos, basicamente
por italianos e por alemães. E são duas raças extremamente racistas. E nós
vivemos combatendo isso dentro da nossa vida. E o Colares, primeiro
Governador Negro do Estado do Rio Grande do Sul, fez um projeto
chamado Nenhum Aluno Analfabeto. Eu fui lá me inscrever para dar aula.
Era um projeto piloto e gratuito. E tinha uma velhinha que não ficava meia
hora na aula e ia embora. E aí disseram para mim: Miguelina, vai lá porque
os velhos gostam muito de ti. Eu sou filha de pai velho. Nasci e o meu pai
tinha 56 anos. Então quando eu cresci, ele já era um velhinho. E eu fui e
perguntei: Como é seu nome? Meu nome é Umbelina. Por que a senhora
não quer ficar, vó? Aí ela disse: Para que eu preciso aprender a ler? Eu já sei
tudo. Ela disse: Quando eu quero pegar um ônibus e as letras são grandes
e separadas é Gravataí, quando é junto e bem miudinha é Cachoeirinha, e
eu moro em Cachoeirinha. Ela estudou geoespacialmente a forma da palavra,
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porque se ela entrasse no ônibus que ficava um atrás do outro errada, ela ia
para outra cidade. Aí eu pensei, meu Deus, não vai ser fácil fazer essa
velhinha ficar aqui nessa aula. Aí eu perguntei: Como é que a senhora faz
um bolo? A receita a gente lê. Ela disse: Tudo aqui, minha filha. Se eu tenho
dinheiro, “é dois ovo”; se eu não tenho, é um ovo só. Porque o plural não
existia. E aí eu fui vendo quão difícil era fazer ela ficar lá. E aí eu resolvi citar
um poema do grande Manoel Bandeira. Citei para ela o poema e quando
terminei, ela disse: Eu nem conheço esse Manoel aí, mas eu vou ficar nessa
aula aqui para ver se eu aprendo alguma coisa. E essa mulher, ainda que
isso faça quase trinta anos, eu me lembro dela quase todos os dias, porque
a palavra que diferencia aquela mulher de mim é a palavra “oportunidade”.
Se ela tivesse tido as minhas oportunidades, com certeza ela seria melhor
que eu. Porque eu não sou uma sobrevivente, eu nasci filha de deputado. O
Leonel Brizola assinou ficha no PDT com meu pai na presidência do velho
PTB. Eu tenho a minha vida inteira dedicada. Eu fui capa da ‘Folha da
Tarde’ quando fiz um ano de idade. Eu não sou a menina pobre que não
teve brinquedo, mas eu olho o mundo pelo olhar da menina pobre, porque
o meu pai era um operário. Então ensinou a gente a vê o mundo a partir
daquilo que a gente tinha acesso. Eu nunca me esqueço, Deputada Graça,
de um prato de dobradinha que me deram. Eu não sei se aqui no Maranhão,
meu novo estado, se come dobradinha, mas eu olhei as dobradinhas e
disse: Que nojo! Esses bichos eu não quero. E o pai disse: Tira o prato de
dobradinha quando ela tiver fome traz de volta. Vai ter uma hora que ela vai
gostar. Sabe porquê? Porque nós operários comemos mondongo. É o que
a gente pode pagar. E, então, eu olho o mundo não com o olhar da filha do
poderoso deputado. Eu olho o mundo com o olhar do operário que um dia
foi deputado, mas que era verdadeiramente operário. Então essa diferença
faz a gente ver que bom que o Maranhão é vermelho. O Maranhão tem
uma visão sobre política diferente dos outros Estados. Consegue entender
essas diferenças e fazer com que a gente consiga avançar em política
pública, porque não dá para fazer discurso político enquanto o povo não
for liberto. Mas nós da esquerda também temos, Valéria, que diminuir a
nossa arrogância, porque a esquerda acha que vai libertar o povo. E só o
povo é capaz de se libertar. Nós não temos essa capacidade. Então eu
quero dizer para vocês que lá no Rio Grande se tem um ditado que é meio
bem canteiro, que diz que “parece pinto no lixo de tão feliz”. É assim que
eu estou me sentindo desde o dia em que eu soube que eu ia ser maranhense.
Eu estou que nem um pinto no lixo. O homem que estava sentado no meu
lado no avião deve ter pensado: “o que essa mulher tanto chora neste
voo”? Eu me lembrava do dia de hoje, chorava e secava as lágrimas, ouvia
um pouco de música e daqui a pouco as lágrimas estavam correndo. E
alguém disse: “Mas tu já és cidadã carioca”. Eu digo: - É muito diferente,
é muito diferente. Porque o Nordeste é uma parte do país muito sofrida, de
gente que teve que trabalhar o triplo, que teve que se fazer respeitar,
porque era desconsiderado na sua essência, na sua formação, até a sua
colonização. E este Estado que tem 217 municípios, nós vamos da
imponente Imperatriz ao Baixo Mearim, lá com a Trizidela do Vale, da
minha querida companheira. Eu quero dizer a vocês que ando estudando o
Maranhão e, olha, na próxima vez que eu vier aqui vou dá aula sobre o
Maranhão. Porque ando estudando o Maranhão. Até o hino, os meus
colegas da Assembleia, porque achei que tinha um hino e fui estudar o hino.
- O é isso? Nós vamos passar o dia inteiro ouvindo o Hino do Maranhão?
E eu disse: “Eu sou a chefe de gabinete do líder da bancada do PDT e eu
digo que vão e acho bom levantarem quando estiver tocando o hino. Até
porque daqui a uma semana esse será o meu hino também e a chefe aqui
sou eu”! E essas coisas são pequenos gestos para que vocês possam
traduzir em palavras aquilo que estou sentindo. Então, quero antes de
agradecer a Valéria, minha amiga querida, que espero que o povo do
Maranhão te reconduza esta Casa este ano, quero dizer para vocês que
temos que agradecer muito ao povo do Maranhão, que mais do que os
Lençóis Maranhenses, mais que toda a beleza, que Deus foi generoso com
este Estado, mais do que qualquer coisa o que tem de mais importante no
Maranhão é o povo do Maranhão. Se a gente tiver a sensibilidade para
entender que vocês superaram muitas dificuldades, que todo povo
nordestino supera todos os dias o preconceito, a misoginia, o racismo, o
machismo e que nós mulheres, principalmente nós que estamos aqui hoje
entendamos que essas mulheres que têm assento no Parlamento não
precisam ser bonitas, não precisam ser nada além do que comprometidas

com o direito do povo. E que quando a gente vota no homem, Valéria, eu
digo sempre isso lá no Estado, a gente não é crítica desse voto. A gente não
analisa como é esse homem, mas quando nós mulheres vamos escolher
uma mulher para nos representar ela tem que ser 10 vezes melhor que um
homem para ela chegar aqui. Porque a gente não faz a crítica quando a
mulher fala “nós fumo e nós vortemo”: - Como é que essa burra se elegeu?
Agora um homem fala “nós fumo e nós vortemo”: - Ele é do povo, agrega
valor. A ignorância do homem agrega valor a ele, mas a ignorância da mulher
desmancha a performance dela como política. E ainda que política seja um
substantivo feminino, Poder é um substantivo masculino e as mulheres
têm que querer o Poder se elas quiserem uma sociedade igual e melhor para
todo o povo maranhense. Então viva o povo do Maranhão e muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO - Queremos agradecer as palavras tão gentis e tão
emocionadas de Miguelina. E dizer, Miguelina, que sentimos da mesma
forma. O nosso sentimento em relação a você é de muito carinho, de muita
consideração, respeito e com certeza de todas as mulheres do Maranhão.
As que não te conheceram, mas que as que já conhecem e as que ainda vão
conhecer elas vão realmente nos aplaudir por esta atitude, esta honraria
aqui hoje que o Maranhão lhe concede e com certeza você merece. E para
nós aqui como disse a você, para mim como deputada, como mulher, se
fosse do PDT ou não já lhe admiraria. Então para nós é um sentimento,
não digo igual porque cada sentimento cada pessoa sente, mas para mim é
muito semelhante sua emoção. Nós nos sentimos muito orgulhosas deste
dia de hoje. Quero registrar a presença da nossa querida companheira e
amiga Flor de Lis Amaral, vice-presidente regional do PDT que nos dá a
honra da sua presença. A Dilma Nascimento, também outra grande
companheira, sempre está conosco presente nos movimentos do Partido,
vice-presidente da UBM, em nome de todas as mulheres da UBM.
Esmeralda Freire, conselheira municipal da Condição Feminina, essa grande
Esmeralda, sempre mulher presente, sempre ativista nos nossos
movimentos. Rafael Oliveira, vice-presidente nacional da Juventude do
PDT, agradecer a presença. Seu Domingos, que é militante também antigo
do nosso Partido ali, um grande abraço. Cumprimentar o Cícero Neto,
vereador do município de Montes Altos, agradecer mais uma vez a sua
presença, Cícero. Muito obrigada em nos dar a honra de estar prestigiando.
O Adriano Mesquita, que ex-vereador do município de Montes Altos.
Obrigada, Adriano, também pela sua presença. A Silvia Leite, essa grande
mulher ativista, está aqui sempre registrando e participando dos nossos
momentos. A Natália Cristina, que é vereadora do município de Penalva,
que chegou, veio exclusivamente para esta homenagem aqui, como Silvia
Leite. Vereador Levi Marinho, já no fim dos nossos cumprimentos, vereador
do município de Sítio Novo. Vereador Nil Gomes. Elisabete Andrade, que
é presidente da Associação do Clube de Mães, do Conjunto São Raimundo.
Agradecer muito a presença de vocês em nome de todas as mães do
Conjunto São Raimundo. Agradecer Mendes Ribeiro, presidente estadual,
já agradeci. Gil Cutrim mais uma vez, membro do nosso Partido. Sílvia
Melônio, coordenadora do Fórum LGBT. Muito obrigada, mais uma vez,
pela presença de todos. Renato, o Dionísio, todos os presentes. E mais
uma vez, Miguelina, é um honra tê-la aqui conosco. Amanhã nós estaremos
juntas em outra atividade aqui com mulheres, com as meninas,
principalmente adolescentes dos movimentos da juventude dos Partidos e
também do movimento de mulheres. Queremos aproveitar a oportunidade
e convidá-los, a partir das 14h, no Complexo de Comunicação, vai ser um
momento assim importantíssimo, porque vamos exibir um vídeo que fala
sobre o casamento infantil, que está atrelada a gravidez na adolescência.
Uma pesquisa feita. E também vamos fazer um debate com Miguelina e as
meninas, sobre a participação dessas meninas no poder, a formação delas
nos Partidos. É um trabalho que Miguelina já vem fazendo, juntamente
com a MP, e queríamos muito também contar com a participação e a
presença de todos vocês. E agradecer muito ao Cerimonial, que sempre
está conosco nos eventos, aos nossos assessores. Aqui estão a Gilmara,
Milena, Maria Assunção, Jackson, o Ítalo e tantos outros colaboradores
que sempre estão conosco. E a presença da imprensa. Então, nada mais
havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão e, mais uma vez,
agradecendo a Deus e ao povo. Muito obrigada.
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SESSÃO SOLENE DO DIA 10 DE MAIO DE 2018 ÀS 12h

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
sessão solene convocada para a entrega do Título de Cidadão Maranhense
ao Engenheiro Robson Braga Andrade, natural de São João del-Rei, estado
de Minas Gerais, concedido pela Resolução Legislativa n.º 865, oriunda do
projeto de resolução de autoria do Deputado Rogério Cafeteira. Convido
para compor a Mesa, o Senhor Robson Braga Andrade, homenageado
desta sessão solene. Exmo Senhor Expedito Rodrigues, Secretário de Estado
da Indústria e Comércio. Senhor Edilson Baldez, Presidente da Federação
das Indústrias do Estado do Maranhão. Senhor Rivaldo Neves, Presidente
da Federação das Indústrias do Estado de Roraima. Registro as presenças
do Senhor João Martins, Superintendente do SEBRAE. O Senhor Fábio
Naus, Presidente da Sinduscon. Senhor Marco Moura, Diretor do SENAI
e superintendente do SESI. Senhora Shirley Cunha, Presidente da
Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. Senhoras e Senhores
Diretores da FIEMA, presidentes de Sindicatos, gerentes e colaboradores
do Sistema FIEMA, conselheiros e superintendentes, representantes de
entidades de classe. Concedo a palavra ao Deputado Rogério Cafeteira,
autor da proposição.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, aqui faço os meus cumprimentos em primeiro lugar ao
Presidente Othelino que nos honra hoje por presidir esta Sessão Solene.
Aqui lhe agradeço de forma especial por esta deferência, Presidente. Senhor
Robson Braga Andrade, homenageado nesta data e nesta Sessão Solene.
Senhor Rivaldo Neves, Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Roraima. Cumprimento também o Senhor Edilson Baldez, Presidente
da FIEMA. Exmo Senhor Expedito Rodrigues, Secretário de Estado de
Indústria e Comércio. Senhor Robson Braga Andrade, homenageado nesta
data e aqui peço desculpas por ter repetido, Dr. Robson. Mas antes de
fazer o meu pronunciamento queria agradecer a oportunidade de ter tido a
honra de apresentar essa proposição. Fui procurado por amigos da classe
empresarial, Dr. Fábio e demais amigos que representam a FIEMA, o
SESI, o SENAI aqui no Maranhão. Antes de mais nada, agradeço a todos
por esta honraria que me permitiram ter a honra de apresentar essa
proposição à Casa. Senhor Presidente, membros da Mesa, autoridades
aqui presentes, familiares e amigos de Robson Braga de Andrade, que está
sendo agraciado com o Título de Cidadão Maranhense pelos relevantes e
inestimáveis serviços prestados ao Maranhão e à classe empresarial do
nosso Estado, por meio da sua liderança nas proposições proativas para o
desenvolvimento da indústria e do povo Maranhense. Dr. Robson, mineiro
de São João del-Rei, mas um maranhense por merecimento, é líder
empresarial e Presidente da Confederação Nacional da Indústria, instituição
que defende e representa a indústria na promoção de um ambiente favorável
aos negócios, à competitividade, ao desenvolvimento sustentável, ao
crescimento e a competitividade da indústria brasileira, atuando como
agente fundamental para o avanço do país. Presidente da CNI por dois
mandatos, prestou inestimável contribuição para o crescimento de todo o
sistema, indústria, inclusive o Sistema da FIEMA, SESI, SENAI e IEL.
Graduado em Engenharia Mecânica, pela Universidade Federal de Minas
Gerais, tem especialização em Gestão Estratégica pela Fundação Dom
Cabral de Minas Gerais e pelo Instituto Europeu de Administração de
Empresas, na França, uma das mais reconhecidas instituições do mundo
acadêmico. Possui diversas condecorações outorgadas por governos e
entidades nacionais e internacionais. Na atividade empresarial preside o
Grupo Orteng, conglomerado brasileiro fornecedor de equipamentos para
o segmento de energia, óleo e gás, mineração, aço, saneamento,
telecomunicações e transportes. O Grupo Orteng tem parcerias nas áreas
tecnológicas e comercial com diversas empresas no exterior. Exportam
produtos e serviços para Argentina, Chile, Estados Unidos, Singapura,
Uruguai, África e Oriente Médio. Entre as experiências institucionais em
destaque, o nosso homenageado foi Presidente do Conselho Deliberativo
Nacional do SEBRAE, Presidente da Confederação Nacional da Indústria,
Vice-Presidente da CNI, Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e

Social da Presidência da República, membro do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Industrial, Diretor do Conselho de Empresários da
América Latina, Presidente do Sindicato da Indústria de Aparelhos
Eletroeletrônicos, membro do Conselho de Estratégia de Associação
Brasileira de Infraestrutura, Indústria e Base e membro do Conselho
Superior da Associação Brasileira da Indústria Elétrico-eletrônica. Sem
dúvida seus méritos credenciam a ter sua homenagem aprovada de forma
unânime como foi por todos os membros desta Augusta Casa. Por isso,
deixo aqui, Dr. Robson, minhas congratulações a esse novo maranhense, é
uma honra tê-lo, agora, como conterrâneo. E aqui queria agradecer de
forma especial ao Dr. José Cláudio, que já tive a honra também de propor
uma homenagem, com o mesmo título, ao Dr. José Cláudio que tem serviço
prestado ao Maranhão de forma muito relevante. E aqui, mais uma vez,
agradeço a todos, todos da classe empresarial que me proporcionaram a
possibilidade de apresentar esta proposta, que não poderia ser de outra
forma, aprovada de forma unânime. Doutor Robson, em nome do povo do
Maranhão, agradeço a contribuição que V. Senhoria tem dado ao nosso
Estado. Muito obrigado e parabéns como o mais novo maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Convido o Deputado Fábio Braga, para fazer uma breve saudação ao
homenageado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Senhor Presidente
Othelino, senhor Deputado Rogério Cafeteira, autor do requerimento, e
que, antes de mim, apresentou o requerimento ao meu conterrâneo, Robson
Braga, e também parente por afinidade. O Exmo. Senhor Expedito,
Secretário de Indústria e Comércio do meu partido, Solidariedade. Senhor
Edilson Baldez, meu querido amigo, Presidente da FIEMA, da Federação
das Indústrias do Estado do Maranhão. O Senhor Rivaldo Neves, Presidente
das Indústrias do Estado de Roraima. Cláudio Azevedo, que está aqui,
meu companheiro criador, todos os representantes SEBRAE e todas as
entidades aqui. Não é todo dia que a gente dá um Título de Cidadão às
pessoas do Estado do Maranhão, a pessoas de outros Estados que tenham
feito algo pelo Estado do Maranhão. Eu já vi inúmeras vezes aqui a gente
dar título a pessoas que pouco vêm ao Maranhão, mas, hoje, eu acho que
nós estamos fazendo aqui algo correto, Dr. Robson Braga já veio, já tive
inúmeras solenidades, sempre participando num segmento no Estado do
Maranhão que a gente procura ao máximo dar continuidade ao trabalho
dos empresários, dos comerciantes do Estado do Maranhão. E me digo
bem à vontade, Dr. Robson, porque eu sou comerciante nascido dentro do
comércio, minha mãe é lá da cidade de Vargem Grande e eu nasci no dia 19
de agosto, eu costumo dizer que como filho de comerciante minha mãe
queria vender mais, que era o período do festejo de 22 a 31 de agosto, e
nessa coisa dela querer vender mais, ser comerciante, quase eu nasço
dentro, aliás, eu nasci dentro do comércio, ela saiu para um quarto, mandou
chamar a parteira e disse: “eu acho que vou ter o menino agora, viu, então
vamos dar um jeito”. Então, filho de comerciante, a gente sabe dar valor às
coisas da terra, sabe dar valor às coisas e sabe mensurar as coisas desde
criança, então filho de comerciante, de empresário, são todos muito
cautelosos em falar, em ouvir, em explicar alguma coisa. Nós damos valor
a cada momento das nossas vidas. Eu queria dizer que, a partir de agora,
um mineiro aqui, nós podemos abrir já um comércio novo, nós temos o
pão de queijo lá, agora nós podemos abrir o pão de queijo com cuxá, aqui
do Maranhão, pode ser uma opção nova aqui. Mas, além de suas qualidades
que muitos dos empresários maranhenses já conhecem, já sabem, nós
temos uma cultura no Maranhão, quer dizer que nós aqui não temos
grandes empresas, que as maiores empresas eram as empresas ALUMAR,
não era nossa, não é Claudionor, geralmente, são empresas que vinham
para cá, mas aí o pessoal dizia: “não, mas vocês tem o cuscuz ideal e tem
o guaraná Jesus”, que o senhor agora, a partir de agora, tem que tomar
guaraná Jesus para ser maranhense mesmo, porque durante muito tempo,
eu chegava com meu filho em outro lugar, ele olhava para o garçom: “me dá
um guaraná Jesus”. Aí eu digo: “não, você não está no Maranhão, mas
papai só tem no Maranhão guaraná Jesus?” Então é uma coisa genuinamente
maranhense. Mas eu queria dizer, primeiro, da grata satisfação desta Casa
lhe dar o título e lhe homenagear, dizer que o povo maranhenses é um povo
hospitaleiro, trabalhador, um povo que, além de uma origem, nossa,
principalmente da nossa capital ser francesa, e aí talvez essa questão da
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hospitalidade de São Luís ser muito grande, a gente tem uma cultura de
sempre recepcionar muito bem as pessoas e dizer a elas o quanto a gente
tem de carinho, de afeto, e fazer parte da vida e do cotidiano das pessoas,
como eu já havia repetido, e venho repetindo: o senhor agora vai ter que se
adaptar à culinária maranhense, às questões maranhenses, como comer o
camarão seco de Tutoia, visitar os tambores africanos, que são os que
entoam a nossa religiosidade também, nós temos que conviver, o Cláudio
Azevedo vai mandar pegar ou então mandar buscar o bagrinho da Baixada
para que ele possa comer, o mandubé, lá do Pindaré, vai ter que visitar os
Lençóis Maranhenses, se ainda não foi, bater uma self, lá em Santo Amaro,
ou então no poço azul, lá em Riachão, no Sul do Maranhão, na Chapada
das Mesas, visitar também e aqui, por último, para não ser longo, o senhor
tem que visitar o Santuário de São José de Ribamar para pedir as proteções
ao nosso São José de Ribamar e visitar também o Santuário de São Raimundo
Nonato dos Mulundus, o Santo Vaqueiro, na minha Vargem Grande querida.
E, de mais, o senhor só tem que fazer uma coisa: Toda vez que vir ao
Maranhão saber que nessa terra, o senhor agora não é mais visitante é um
conterrâneo do nosso povo, da nossa gente, e faz parte do nosso povo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Braga está se saindo um excelente guia turístico, ele
passou pelo Maranhão todo, ofereceu até uma mistura diferente, o pão de
queijo de Minas misturado com o nosso arroz de cuxá, só faltou ele pedir
para o nosso novo conterrâneo trazer uma cachaça de Minas aqui para
gente fazer um aperitivo. Convido o Deputado Rogério Cafeteira para
fazer a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao engenheiro Robson
Braga Andrade. Deputado Fábio, Vossa Excelência faça a gentileza de fazer
a entrega a pedido do Deputado Rogério Cafeteira junto com ele. Concedo
a palavra ao homenageado. A tribuna está a sua disposição, Doutor Robson.

O SENHOR ROBSON BRAGA ANDRADE – Boa tarde a todos
e a todas. Eu queria cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado
Othelino Neto, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão; o Excelentíssimo Senhor Deputado Rogério Cafeteira, autor
deste requerimento que muito me honra, a mim e a toda minha família;
Excelentíssimo Senhor Expedito Rodrigues, Secretário de Estado de
Indústria e Comércio; Caro Amigo, companheiro Edilson Baldez, Presidente
da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão; Senhor Rivaldo
Neves, também meu amigo, Presidente da Federação das Indústrias do
Estado de Roraima; Excelentíssimo Senhor, meu conterrâneo e parente,
Fábio Braga, deputado pelo estado do Maranhão. Senhoras e senhores, é
um prazer e uma satisfação muito grande para eu estar aqui hoje recebendo
este título e esta homenagem como cidadão maranhense. É uma generosa
homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que muito
me honra e da qual muito me orgulho. Minhas palavras, portanto, são
todas de profundo agradecimento ao Poder Legislativo maranhense na
pessoa do seu ilustre presidente, Deputado Othelino Neto, extensivo a
todas as senhoras e senhores parlamentares que integram esta egrégia
Casa, ao povo maranhense que hoje me concede a honra de tornar-me
cidadão deste estado progressista e que tanto contribui para a vida
econômica, cultural e política desta região e do Brasil. De modo especial,
agradeço ao Excelentíssimo Senhor Deputado Rogério Cafeteira que,
generosamente, indicou meu nome para o recebimento desta homenagem.
Agradeço também aos companheiros da Federação das Indústrias do Estado
do Maranhão e o faço com alegria na pessoa do seu presidente, o prezado
amigo Edilson Baldez e sua esposa, Dolores. Agradeço ainda, sinceramente,
a todos os convidados que me prestigiam com a sua importante presença.
Obrigado a todos. Saibam também que recebo este título como homenagem
e uma manifestação de reconhecimento ao empresariado brasileiro que
tenho a honra de representar como presidente da Confederação Nacional
da Indústria. Tenho plena consciência da responsabilidade que é ser cidadão
de um estado que representa a crença e a confiança no presente e no futuro
de um Brasil dinâmico e empreendedor. Senhoras e senhores, eu venho de
Minas Gerais, um estado que tem muita semelhança com o Maranhão.
Sou natural de São João del-Rei que, como São Luís, apresenta uma
belíssima arquitetura de um Brasil colonial e uma riqueza cultural própria
das cidades centenárias. Minas Gerais e Maranhão sempre foram pródigos
em oferecer um ambiente rico culturalmente, em que se respira a história
do Brasil em cada recanto. Na economia também guardamos certas

semelhanças, resultado das andanças dos desbravadores que, cinco séculos
atrás, ergueram povoados, fundaram cidades e deram início ao nosso país.
Somos certamente reflexo da riqueza da agricultura, da mineração e da
indústria, tudo isso faz de Minas Gerais e do Maranhão, São João del-Rei
e São Luís, estados e cidades irmãs. Senhoras e senhores, a indústria
moderna e diversificada que temos acompanha a trajetória histórica da
caminhada de mais de 500 anos de brasileiros de todos os cantos do país
que vinham fazendo a construção de uma grande nação. Hoje mais uma vez
somos chamados a participar e a contribuir. E é muito gratificante perceber,
em solenidade como esta, que as lideranças políticas e econômicas caminham
juntas. As eleições que se aproximam para as Assembleias Legislativas,
governos estaduais, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidência
da República são com certeza uma nova oportunidade para vencermos
definitivamente a crise. É uma especial ocasião para trabalharmos na
construção do país que queremos para nós e nossos filhos, não tenham
dúvida, uma chance que definitivamente precisamos aproveitar. Como em
outros momentos da nossa história recente, lideranças dos meios econômico
e político precisam estar mais unidas na missão de, juntas, construir um
novo Brasil. A crise dá sinais de arrefecimento e estamos avançando, mas
ainda é pouco diante da caminhada gigantesca que temos pela frente.
Posso assegurar-lhes que a indústria não se afastará jamais de sua
responsabilidade e dos compromissos que assumiu com cada estado
brasileiro e com o país. Com a Fiema no Maranhão, com cada federação
das indústrias em seu respectivo estado e com a CNI no âmbito nacional
seguiremos adiante. A indústria brasileira tem a clara consciência de sua
importância e do papel central que ocupa no processo de desenvolvimento
econômico. Os números são grandiosos e deles nos orgulhamos muito. O
setor industrial responde por 21% do PIB, por 9,6 milhões de empregos
diretos e por mais de 30% dos impostos federais arrecadados. Para cada
real produzido na indústria são gerados R$ 2,30 na economia nacional
como um todo. É verdade inconteste que no Brasil e no mundo o setor
industrial é o grande formador da riqueza das nações. Neles são gerados os
avanços científicos que permitem saltos tecnológicos com reflexos diretos
na geração de empregos de qualidade e impactos na vida de toda população.
Senhoras e Senhores, nos últimos anos, o nosso país mergulhou na mais
grave crise de nossa história republicanada nos campos da economia e da
ética. É chegado o momento para estabelecer novos paradigmas. As eleições
de outubro próximo são a grande oportunidade que a sociedade brasileira
tem diante de si. A indústria nacional fará sua parte como sempre fez ao
longo dos tempos. Queremos fazê-lo, prezado Deputado Rogério Cafeteira,
Deputado Braga, em franca e plena parceria com o poder legislativo
brasileiro, em cada um dos 27 estados e no plano federal, com o Congresso
Nacional, com deputados federais e senadores. A CNI já se prepara para
realizar em 04 de julho um grande encontro com os principais candidatos
à Presidência da República. Desde 1998, a CNI promove, nos anos em que
há eleição para a Presidência da República, encontros com os principais
candidatos e as lideranças industriais do Brasil. O objetivo da iniciativa é
discutir os desafios e os caminhos para o desenvolvimento brasileiro. Em
preparação para esse evento, a CNI está concluindo uma série de 43
estudos com propostas para os candidatos. Trata-se de diagnósticos sobre
temas que vão de política fiscal à educação, com a apresentação de soluções.
Como intérpretes da sociedade brasileira, da qual com muito orgulho
fazemos parte, vamos mostrar aos candidatos o que achamos que o Brasil
precisa realizar com urgência, especialmente em termos de reformas
estruturais indispensáveis ao resgate da competividade das nossas empresas
e da economia nacional. Queremos demonstrar que essas reformas, hoje
paralisadas, são absolutamente fundamentais para assegurar a
competividade à economia nacional na indústria, no agronegócio e no setor
de serviços. Senhoras e senhores, caro Presidente, as dificuldades são
muitas, mas encontros como este, nesta Casa Legislativa, nos animam a
acreditar que trabalhando juntos vamos avançar para o bem do nosso país.
Nesse auditório, de forma muito clara, vemos a reafirmação da parceria
entre o Poder Legislativo e o setor produtivo nacional. Aqui o Legislativo
homenageia a indústria pelo trabalho que realiza. É relevante notar que a
indústria só consegue cumprir bem a sua missão quando conta com a
parceria de parlamentares comprometidos com o país e que juntos conosco
trabalham na construção de um ambiente de negócios saudável e
competitivo. Quero fazer aqui um registro e o faço com muita satisfação:
É importante a atuação da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão,
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a Fiema, no esforço de industrialização do Estado e também no
estabelecimento de um relacionamento institucional intenso e profícuo
com a Casa Legislativa. Presidida pelo empresário e grande companheiro
Edilson Baldez, a FIEMA tem sido uma parceira sempre presente no
diálogo da indústria com os poderes públicos e com a sociedade, com
inestimáveis contribuições e irrestrito apoio à Confederação Nacional da
Indústria. Ao encerrar, reitero meus agradecimentos às senhoras e aos
senhores parlamentares pela deferência com que me distinguem. Com o
apoio de todos, seguirei adiante na missão de trabalhar pela indústria do
meu país. O Maranhão conta, a partir de hoje, com um novo cidadão,
aguerrido e pronto para lutar pelos interesses do Estado. Muito obrigado
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Já partindo para a conclusão da nossa bela Sessão Solene, eu quero em
poucas palavras, primeiro, cumprimentar o Deputado Rogério Cafeteira,
líder do Governo aqui na Assembleia Legislativa, pela iniciativa de
homenagear o Dr. Robson Braga pelas suas virtudes, claro, pelo seu
histórico, aqui bem apresentado pelo Deputado Rogério, mas como uma
forma de homenagear todo o setor produtivo brasileiro, em particular do
Maranhão. É óbvio, mas não custa ressaltar, enfatizar, que nós
reconhecemos, a Assembleia reconhece a importância fundamental do setor
produtivo para esse projeto de resgate do Estado do Maranhão. É
fundamental essa participação, Doutor Edilson Baldez, que vocês têm
tido, esse diálogo permanente e institucional, não só com o Poder Legislativo,
mas também com os outros poderes constituídos. Porque, no final das
contas, o objetivo nosso é o mesmo. É que tenhamos mais renda, mais
empregos, que a atividade econômica se desenvolva de forma cada vez
mais intensa e que a população tenha mais qualidade de vida. Esse é o
objetivo de todos nós. E ao nosso novo conterrâneo, de fato Minas e
Maranhão têm muitas afinidades, e V.S.ª agora tem essa dupla naturalidade,
é mineiro e maranhense também. Mas, de fato, Minas Gerais tem dado,
historicamente, bons quadros para o Brasil. Terra do nosso herói Tiradentes,
terra do queridíssimo Ex-Presidente da República Tancredo Neves. Não
chegou a assumir, mas foi eleito. E, independente de coloração partidária,
é um mineiro que tem o respeito, está na memória de todos nós maranhenses.
Na nossa terra também tem diversos talentos que V.S.ª já conhece, talentos
nas mais diversas áreas, na política, na literatura. Enfim, aqui V.S.ª já
conhece e certamente agora, com esta segunda certidão de nascimento,
haverá de conhecer muito mais. Seja bem vindo à nossa terra. Espero que
no almoço tenha pelo menos uma parte do cardápio que o Deputado Fábio
Braga sugeriu. Espero que, lá aonde vocês forem, o pão de queijo talvez
não tenha no almoço, mas certamente no final da tarde. Vocês encontram
não tão gostosos quanto os de Minas, mas encontram pães de queijo aqui
em São Luís. Espero que no almoço tenha uma boa farinha d’água, tenha o
arroz de cuxá prometido pelo Deputado Fábio Braga e quiçá tenha de
aperitivo uma boa pinga mineira, uma boa cachaça mineira, que são sempre
muito saborosas. Agradeço... Ah, bem lembrado pelo Dr. Edilson Baldez,
a nossa cachaça maranhense também é muito boa. Quero agradecer a
presença de todos. Ressaltar que são todos e todas muito bem vindos à
Assembleia. E hoje nós fazemos um momento de justiça, não só ao
homenageado com toda razão, mas a todo empresariado do Brasil e do
Maranhão. Bom dia a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 510/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no art. 72, § 6º, inciso I do Regimento
Interno e considerando os termos do oficio nº 021/18-GD-RR, de autoria
do Deputado Ricardo Rios,

RESOLVE:

REVOGAR a Resolução Administrativa nº 216/18, que concedeu
licença ao Deputado Ricardo Rios, devendo ser considerado a partir do dia
10 de maio de 2018.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Heckman,

em 14 de maio de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputado STÊNIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 516/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 209/18, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 08 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias ocorridas
nos dias 30/04 e 02/05 de 2018 do deputado Josimar de Maranhãozinho,
tendo em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 09 de
maio de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 16
DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO  DE 2018,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÕNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
CARLINHOS FLORÊNCIO
RAFAEL LEITOA (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 133/2018 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 069/

2018 – ESTABELECE o padrão de identidade e as caracter´sticas do
processo de elaboração da Tiquira do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FERNANDO FALCÃO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  na forma de SUBSTITUTIVO, nos

termos do Voto do Relator, com abstenção do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

PARECER Nº 154/2018 - Emitido à PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 003/2018  – DÁ nova redação ao art. 51 dos
Atos das Disposições Constitituições Transitórias da Constituição
Estadual.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto

original, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 155/2018 - Emitido à PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 004/2018  – 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.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto

original, nos termos do Voto do Relator, com abstenção dos Senhores
Deputados Eduardo Braide e César Pires.
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PARECER Nº  158/2018 - Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº

026/2018 –  VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 026/2018,
que INSTITUI no âmbito do Estado do Maranhão,  a divulgação dos
serviços “Disque 100”, para denúncia de práticas de abuso e exploração a
crianças, adolescentes e violência contra idosos, e do “Disque 180”, para
denúncia de práticas de violência contra mulher, ao final das propagandas
televisivas do Governno do Estado do Maranhão e dá outras providências,
de iniciativa da Deputada NINA MELO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total,

nos termos do Voto do Relator, com abstenção do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

PARECER Nº 159/2018  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
066/2018 – 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.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 160/2018 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 079/

2018 – PROÍBE o reboque de veículos para municípios diferentes do que
foi apreendido ou emplacado

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Os membros da Comissão de Constituição Justiça e

Cidadania, por maioria, votaram pela APROVAÇÃO  do referido Projeto
de Lei, não adotando o voto do Relator.

PARECER Nº 163/2018 - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
088/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 164/2018 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 092/

2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos Moradores
do Villagio do Cohatrac V, com sede e foro no Município de São José de
Ribamar-Ma.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 165/2018  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

093/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Maranhense
de Veículos Antigos no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 166/2018 -  Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense à Senhora DENISE MARIA CORREIA DE
ALBUQUERQUE, por sua atuação para o desenvolvimento social e
ambiental no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 167/2018 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 087/

2018 – CONSIDERA Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a Dança
Típica Cacuriá.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.

PARECER 168/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº 094/
2018 – INSTITUI o Dia Estadual da Proteção ao Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 169/2018  - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

089/2018 – INSTITUI o Dia Estadual do Choro, a ser celebrado em 23 de
abril.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 170/2018  - Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/2018 – ACRESCENTA a alínea
“K” ao art. 139 da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004,
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
criando a Medalha “Maria Firmina”.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 171/2018  - Emitido à  MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 274/2018 -– (MENSAGEM GOV. Nº 029/2018) – ALTERA a Lei nº
10.506, de 06 de setembro de 2016, que INSTITUI, no âmbito so 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 172/2018 -  Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Empresário ANTÔNIO APOLÔNIO DE
ALENCAR, natural do Município de Pio IX-PI.

AUTORIA: Deputado  RIGO TELES
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 17 de Maio de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DOS DIRETOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 16 DIAS DO MÊS DE MAIO  DE 2018 ÀS OITO
HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Wellington do Curso-Presidente
Deputado Glalbet Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Léo Cunha
Deputada Graça Paz (suplente)

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 004/2018   -  Emitido ao Projeto de Lei nº015/18,

que Dispõe sobre a instituição das Diretrizes da Política Estadual de
Prevenção Social à Criminalidade no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada Francisca Primo
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RELATOR: Deputado Wellington do Curso
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  18 de maio  de 2018. Silvana Roberta Amaral Almeida - Secretária da
Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 22/05/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUÇÃO Nº 005/
2018, de autoria do Poder Executivo, que Dá nova redação ao § 9º, do
art.19, da Constituição do Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

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

03- PROJETO DE LEI 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 ANTONIO PEREIRA, DESIGNADO PARA
RELATAR O VOTO VENCEDOR;

04- PROJETO DE LEI Nº 097/2018, de autoria do Poder
Judiciário, que Altera a Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de
2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá outras
providencias - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

05- PROJETO DE LEI Nº 068/2018, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Furtado, que Altera a Lei Estadual nº 6.107/1994 e
dá outras providências- RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

06- PROJETO DE LEI Nº 096/2018, de autoria do Senhor
Deputado Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública a
Associação Beneficente e Cultural Shekinah Resgate, no Município
de Imperatriz, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM;

07- MOÇÃO Nº 005/2018, de autoria da Senhora Deputada Nina
Melo, que Propõe Mensagem de Apoio à Advogada Colinense Ludmila
Ribeiro, pelas decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão e pelo Superior Tribunal de Justiça, em beneficio de
seu agressor - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 17 de maio de 2018. Máneton Antunes de Macêdo - Diretor
Legislativo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 173 /2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Resolução Legislativa nº 022/

2018, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que Concede Titulo
de Cidadão Maranhense ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira, natural da
cidade de Almenara, Estado de Minas Gerais.

Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a esta
Comissão o presente Projeto de Resolução Legislativa em epigrafe, a fim
de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Resolução Legislativa nº 022/2018) a Redação Final na forma do anexo a
este Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 022/2018,
nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de maio de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim– Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio-Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado César Pires

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 022 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira,
Secretário de Estado da Administração Penitenciaria.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao  Senhor Murilo Andrade de Oliveira, natural de Almenara-
Minas Gerais.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 179  /2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 063/2017, de

autoria do Poder Executivo, 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.

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão o
presente Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária  nº 063/2018) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 063/2018, nos termos
do voto do Relator.

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

em 17 de maio de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado César Pires

PROJETO DE LEI Nº 063 / 2018

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de
Crédito externo  junto a Corporação Andina de
fomento-CAF e ao New Development Bank – NDB,
com garantia da União,  para implantação do
Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-
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Norte do Maranhão- primeira etapa, com a garantia
da União e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar empréstimo
junto a Corporação Andina de fomento-CAF, no valor  de até US$
77.652.392,20 (setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil,
trezentos e noventa e dois dólares americanos e vinte centavos) e com o
New Development Bank – NDB, no valor de até US$ 70.806.055,89
(setenta milhões, oitocentos e seis mil, cinquenta e cinco  dólares americanos
e oitenta e nove centavos), ambos com garantia da União, para aplicação
nas obras do Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte do
Maranhão- primeira etapa, previsto no Programa 0531-logistica e
transporte, do PPA-2016-2019, observada a legislação vigente e em especial
as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Fica autorizada a implementação dos ajustes
fiscal e financeiro do projeto.

Art. 2º Os encargos financeiros, o prazo de amortização do
empréstimo e o período de carência serão os estabelecidos nos contratos
de empréstimo externo firmados, pelo Estado do Maranhão, junto a
Corporação Andina de fomento-CAF e ao New Development Bank  NDB.

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como
contragarantia à União, nos termos do § 4º do artigo 167 da Constituição
Federal de 1988, as cotas de repartição constitucional previstas nos arts.
157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art.
155, todos da Constituição Federal, bem como a prestar outras garantias
admitidas em direito.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
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